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міського
голови
Шановна громадо міста Вишгорода!

Офіційно

Восьма сесія Вишгородської міської ради VI скликання

Засідання восьмої сесії Вишгородської міської ради шостого скликання відбудеться 28 грудня 2011 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1). Порядок денний — див. стор. 3

Рік, що минає, оцінюють з огляду
досягнень і втрачених можливостей,
планів і сподівань на майбутнє. 2011
рік – не виняток.
Для декого з нас він був досить
важким, для інших – найщасливішим. Але навряд чи можна сказати,
що події 2011 року залишили будького з нас байдужими.
Запрошую кожного мешканця міста
27 грудня о 17:00 до великої зали адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 3-й поверх).
Прошу всіх вишгородців, які вболівають за своє місто, ставити запитання, визначати нові цілі та перспективи,
радити та пропонувати свіжі ідеї, аби
спільно розв’язувати нагальні проблеми.
Про ваші побажання щодо мого звіту
та будь-яких дискусійних питань телефонуйте: (04596) 54-203, 22-037, надсилайте у письмовій та електронній
формі на поштову адресу: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, Вишгородська
міська рада, e-mail: zvitvmr@gmail.com.
Будуймо наше майбутнє разом!
Віктор РЕШЕТНЯК
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Медаль, гірські лижі та «Пісенний зорепад»

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У міськвиконкомі

Вишгород

22 червня відбулося чергове засідання виконкому Вишгородської міської
ради. Головував міський голова Віктор Решетняк. І хоча у повітрі витає
передноворічна атмосфера, до винесених питань, як завжди, ставилися
серйозно і по-діловому.

На початку засідання начальник Вишгородського РВ ГУ МВС у Київській області
Леонід Паланичко вручив меру міста медаль з нагоди 20-ої річниці з дня створення української міліції (на фото).
Далі за порядком денним розглянули
близько тридцяти питань.
Зокрема, прийняли на квартирний облік
при міськвиконкомі сімох вишгородців,
розглянули заяви жителів міста.
Про роботу опікунської ради при міськвиконкомі доповідала секретар Вишгородської міської ради Марія Решетнікова.
Земельні питання висвітлив заступник
міського голови Олексій Данчин. Про
фінансові можливості ради доповідала
начальник
фінансово-бухгалтерського
відділу Вишгородської міськради Наталя
Сакевич.
Розглянуто звернення молодіжної громадської організації «Гірськолижний клуб

«Київ» та надано дозвіл на тимчасове проведення занять із зимових видів спорту
на гірськолижному комплексі «Вишгород»
(вул. М. Ватутіна).
Затверджено договори оренди нежитлових приміщень та встановлено режим
роботи громадській організації «Центр
соціальної самодопомоги «Акція».
Подовжено дію пріоритету на розміщення рекламного засобу ТОВ «Рута»,
встановлено пріоритет на розміщення об’єктів зовнішньої реклами ТОВ
«Кайрос-Груп», ТОВ «Олпа Сервіс», ТОВ
«Фелічита Клаб», надано дозволи на початок тимчасової підприємницької діяльності, торгівлю ялинками, ялинковими
іграшками, роздрібної торгівлею овочами
та фруктами. Підтримано ідею провести у
Вишгороді під час святкування Дня міста
Міжнародного фестивалю-конкурсу «Пісенний зорепад».

ДНІПРО народжує ПРОМЕТЕЇВ
Олександр ЦИМБАЛЮК,
голова Ради профкомів ПАТ
«УкрГідроЕнерго»

В

ишгород
зобов’язаний
своїм
зростанням двом енергетичним
об’єктам – Київській ГЕС і ГАЕС.
Майже піввіку тому поблизу невеличкого тоді села, де про багатоповерхівки й
не чули, розпочалась Всесоюзна ударна
комсомольська будова. Тисячі ентузіастів з’їхалися з усієї країни і побудували
не лише станцію, а й чудове місто з розвиненою інфраструктурою, в якому залишилися жити.
Недарма називають Вишгород містом
енергетиків. А про ті ударні роки нагадують
перші житлові будинки на вулицях Дніпровській, М. Грушевського, проспекті Молодіжному та інших і той вже історичний комсомольський гуртожиток, на якому збереглася
пам’ятна дошка.
Вчорашні комсомольці стали енергетиками. Звісно, не всі, а значна їх частина. Дехто
поїхав будувати інші станції – на черзі були
Трипільська ДРЕС, Чорнобильська та Ровенська атомні.
А на київських гідростанціях працюють
вже цілі покоління. Приміром, поважають тут
родину Полянських. Лише весною поточного року провели на заслужений відпочинок
майстра турбінного цеху Владислава Марковича. Його син Віктор – начальник цеху, а
онук Андрій – інженер відділу комп’ютерних
технологій.
* День енергетика відзначається на
честь схвалення у грудні 1920 року
VШ Всеросійським з їздом Рад Державного плану електрифікації Росії
(План ГОЕЛРО)
* 10 жовтня 2012 року первістку
енергетики України – Дніпровській
ГЕС ( м. Запоріжжя) виповнюється
80 років
* У вересні 2011 року ПАТ « УкрГідроЕнерго» було учасником 9-го Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення
та майбутнє»

Вітання
Щороку 22 грудня, у день нашого професійного свята,
енергетики підбивають підсумки своєї роботи за рік, що
минає, будують плани на майбутнє. Завжди приємно звітувати про досягнення, пишатися ними всім дружним колективом.
Річний виробіток електроенергії очікується 10 млрд 233 млн
кВт/год, що на 93 млн кВт/год вище тарифного плану. План по
робочій потужності за 11 місяців перевиконаний на 58,6 МВт.
Щиро вітаю з Днем енергетика всіх, хто сьогодні працює в цій галузі, – в компанії ПАТ «УкрГідроЕнерго», зокрема на Каскаді Середньодніпровських ГЕС у Вишгороді, й тих, хто кращі роки свого життя
віддав гідроенергетиці, — ветеранів праці.
Свідчення цього — каскад гідростанцій на Дніпрі, електроенергія яких живить важливі об’єкти народного господарства України.
Бажаю всім енергетикам та їхнім родинам міцного здоров’я,
подальших успіхів у праці на благо країни, чудових новорічних
свят!
Генеральний директор ПАТ «УкрГідроЕнерго»
Ігор СИРОТА
Для родини Олександри Яківни Лихацької, монтера електроцеху, Київська ГЕС стала місцем стабільної роботи її близьких. Син
Микола – начальник відділу управління, невістка Яна – економіст.
Привів на ГЕС свою дружину Марину, яка
працює економістом, а зараз у відпустці по
догляду за дитиною, і Сергій Немировський.
Він — начальник зміни, а його батько Ігор
Іванович займав посаду заступника начальника електроцеху.
Цікаво, що діти й онуки не тільки продовжують справу своїх батьків, а й успадкували від батьків найкращі якості — працелюбність, відповідальність, завзятість у роботі.
І досягли кар’єрного росту. Так, директор
Київських ГЕС і ГАЕС Олег Батуєвич Урманов — син відомого на каскаді колишнього
заступника начальника турбінного цеху Батуя Абдуловича Урманова.
Із родини Вощинських троє працюють в
енергетичній галузі. Костянтин Валентинович — радник, помічник голови правління
ПАТ «УкрГідроЕнерго», його син Юрій — інженер Національної енергетичної компанії
«УкрЕнерго», онук Олексій після закінчення
Київського політехнічного університету займає на Київській ГЕС посаду чергового
спеціаліста.

Зрозуміло, що родинні корені, шанування традицій позитивно впливають на морально-психологічний клімат у колективі, на
виконання складних виробничих завдань.
Із свого боку, профком та адміністрація
компанії роблять все для створення таких
умов, що сприяють продуктивній праці. За
здоров’ям персоналу слідкують фахівці
медичної частини, де ведуть прийом лікарі
— терапевт, стоматолог, і можна прийняти
фізіотерапевтичні процедури, є кабінет психологічного розвантаження.
Чимало уваги приділяємо громадському
харчуванню. До їдальні на 40 місць прибудовано корпус, що дало можливість обслуговувати вдвічі більше відвідувачів. Різнобічність та калорійність меню забезпечує
невеличкий колектив, а перед входом до
їдальні можна перепочити в зимовому ботанічному саду.
Утім, на станції всюди — безліч квітів.
Влітку її територія дивує вишуканістю квіткових композицій, а взимку наповнюють
киснем повітря кабінетів і цехів дивовижні
кімнатні рослини. Зелену красу створюють
працівники тепличного господарства гідроцеху, зокрема наш агроном Оксана Шиян.
Зручність і затишок у цехах, кабінетах,
на території обумовлені і колективним до-

говором між адміністрацією і колективом.
За цим документом всі працівники компанії
одержують пільгові путівки на оздоровлення
для себе і дітей, матеріальну допомогу на
операції, 207 ветеранам компанія доплачує
до пенсії щомісяця до 225 грн – в залежності
від стажу роботи.
Ми орендуємо бази відпочинку під Полтавою — «Соснова поляна», у Коктебелі в
Криму. Є на узбережжі Київського моря
власна база відпочинку «Гористе» на 60 будиночків, яка давно вже стала улюбленим
місцем оздоровлення родин енергетиків
влітку. Профком виділяє кошти ветеранам
для передплатної кампанії.
Турбота про організацію праці й відпочинку кожного працівника позитивно впливає на стабільність кадрів: на київських
станціях люди дорожать роботою, а молоді спеціалісти, які мають середню технічну
освіту, прагнуть вчитися далі. Сьогодні на
заочних факультетах технічних вузів навчаються 108 працівників.
Так, поєднуючи роботу та навчання,
набуваючи досвід поруч кваліфікованих
фахівців – часто своїх батьків, і формується нове покоління, якому по силі найвідповідальніші завдання в українській енергетиці.

Володимир СЕРГІЄНКО,
заступник головного інженера
ПАТ «УкрГідроЕнерго»

Реконструкція

ФОТО — Марта КВІТКА

Використання водопотоку зберігає значну кількість паливних
ресурсів. На гідростанціях немає
шкідливих викидів у навколишнє середовище. До плюсів відноситься спорудження у складі
гідровузлів автошляхових і залізничних мостових переходів через
р. Дніпро та р. Дністер, створення сприятливих умов для розви-

З

начення гідроелектростанцій для народного господарства країни, перш
за все, це — виробництво дешевої електричної енергії. У порівнянні з іншими джерелами
вони мають еколого-економічні
й технічні переваги.

тку штучного рибного господарства, рекреаційних зон.
Українська
гідроенергетика
– це гідростанції Дніпровського каскаду: Київська, Канівська,
Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпровська. Каховська та
Дністровська ГЕС1 (Київська, Канівська, Ташлицька ГАЕС).
Середній вік станцій – 35 років,

Наше місто

Місто
новорічних вогнів

Вітання

Шановні енергетики!
Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Дякуємо за працю, за ефективне обслуговування
промислових, будівельних підприємств, за тепло і
світло у дитячих садках і школах, за вогні на новорічній ялинці та освітлені вулиці Вишгорода, за вашу
відповідальність і професіоналізм.
Завдяки вам розвивається наше місто. Надійне
енергетичне забезпечення населення, виробничого
сектору та інфраструктури — передумова сталої роботи енергетичної галузі.
Зичимо енергетикам міцного здоров’я, родинного благополуччя, гарних новорічно-різдвяних свят у
колі найдорожчих людей, добробуту та здійснення
усіх побажань!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»
Марта КВІТКА

В

ФОТОмить

У день професійного свята
У ПАТ «УкрГідроЕнерго» вітали енергетиків голова Вишгородської РДА
Олександр Приходько (на фото в центрі), заступник Вишгородського міського голови Олексій Данчин (праворуч), генеральний директор ПАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота, Герой України Семен Поташник, директор філії
«Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» Олег Урманов (ліворуч), голова профкому
Олександр Цимбалюк, колишній директор станції Микола Бідний та інші.

Старійшина найстарших

ФОТО – автор, «Вишгород»

се життя Костянтина Валентиновича Вощинського пов’язане
з гідроенергетикою. Після закінчення у 1955 році Київського політеху працював на Каховській ГЕС,
Кременчуцькій, Київській. Пройшов
шлях від чергового інженера до заступника голови правління компанії
«ДніпроГідроЕнерго».
А з 2003 року він – радник, помічник
голови правління цієї компанії, голова
ради старійшин енергетиків, заступник шеф-редактора виробничо-прикладного журналу «Гідроенергетика
України», голова державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних
проектів за спеціальністю «Гідроенергетика» в Ровенськім національнім університеті водного господарства і природокористування.
Серед присвоєних йому звань: «За-

24 грудня 2011 року
ФОТО – Олександр КОВАЛЕНКО
КОВАЛЕНКО,, «Слово»

Вишгород

служений енергетик України», «Почесний енергетик України», «Заслужений
енергетик СНД», «Заслужений гідроенергетик Росії». Має патент на винахід. Бере активну участь у підготовці,
організації й реконструкції гідроелектростанцій «УкрГідроЕнерго».
У двотомній біографічній енциклопедії
«Гідроенергетики Росії та СНД», виданої
науковим видавництвом «Гуманістика»
м. Санкт-Петербург (990 с.), серед статей про видатних вчених та фахівців галузі є розповідь (з фото) і про К. В. Вощинського. До енциклопедії також включені
біографічні розповіді ще про двох відомих фахівців компанії «УкрГідроЕнерго»
– Героя України, почесного громадянина
м. Вишгорода, колишнього генерального директора «Укрдніпроенерго» С. І. Поташника та колишнього директора Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС М. О. Бідного.

К. В. Вощинський

Годувальниці енергетиків (зліва направо): Наталя Жук, Анжела Шупик, Галина Дорошенко, Марія Хорсик, Наталя Грищенко, Світлана Вокальчук, Людмила Казимка

т р и в ає
а Дніпровської – піввіку. Прискорений знос
обладнання та фізичне старіння зумовили
прийняття рішення Радою директорів Світового банку та українських фахівців про
реконструкцію ГЕС.
На її перший етап виділено 53 млн дол.
США,а на локальну частину першого етапу
проекту – 70 млн дол. США. Розпочато її
1996 року. На сьогодні із 101 гідроагрегатів усіх станцій каскаду оновлено 47.

Цього року введено в експлуатацію по
одному агрегату на Київській і Канівській
ГЕС. У стадії реконструкції дев ять агрегатів, у т. ч. два — на Київській ГАЕС.
Турбіни і генератори постачають харківські підприємства, електрообладнання
– відомі зарубіжні фірми «Альтом» і «АБВ».
Реконструкція не лише дає можливість
подовжити «життя» гідростанцій іще на
20-30 років, а й дозволяє підвищити їх потужність, що дає народному господарству
країни більше кіловат-годин електроенергії. Так, після завершення реконструкції

Гарний настрій, високу працездатність енергетиків забезпечує невеличкий колектив робітничої їдальні. У меню тут завжди — різнобічні
калорійні м’ясні та овочеві страви,
салати, випічка, вітамінні напої. А
обідають — понад 100 їдоків.
Недарма до цієї їдальні вчащають
працівники податкової інспекції, відділу внутрішніх справ, інших районних
служб. Вкриті випрасуваними скатертинами столи, серветки, величезний
монітор телевізора з цікавими відеосюжетами сприяють апетиту. А ціна
обіду майже символічна. Приміром,
кореспондента «Вишгорода» нагодували всього за 6 грн салатом «олів’є»,
половинкою розсольника і млинцями
з м’ясом.
Енергетики можуть придбати смачненьке у спеціальному магазинчику,
де великою популярністю користуються печені вироби. Пиріжок із сиром коштує 1 грн 70 коп. — удвічі дешевше,
ніж у супермаркетах. А смак – надзвичайний, і сиру в пиріжку чимало.

Київської ГЕС її потужність зросте до 80,0
МВт, а річне виробництво електроенергії
— на 20 млн кВт/год.
Триває спорудження найпотужнішої у
Європі Дністровської ГЕС. Якщо Київська
ГЕС і ГАЕС здатні виробляти до 400 МВт, то
лише один гідроагрегат Дністровської ГЕС
— 324 МВт. Перша черга станції — введення в експлуатацію трьох агрегатів, а всього
їх буде сім.
Вже рік триває промислова експлуатація першого гідроагрегату Дністровської
ГЕС.
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Офіційно

Про скликання
VIІІ сесії
Вишгородської
міської ради VІ
скликання
Розпорядження
від 16 грудня 2011 р. № 8
Керуючись п. 9 ст. 46 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати засідання VIІІ сесії Вишгородської
міської ради VІ скликання 28
грудня 2011 року о 10:00 у залі
засідань адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1) з таким порядком денним:
1. Про звіти депутатів Вишгородської міської ради перед виборцями.
2. Про затвердження плану діяльності ради з підготовки
проектів регуляторних актів на
2012-й рік.
3. Про план роботи Вишгородської міської ради VІ скликання
на 2012 рік.
4. Про затвердження звіту про
виконання Вишгородського
місь кого бюджету за 9 місяців
2011 року.
5. Про звільнення від сплати земельного податку.
6. Про затвердження рішень виконавчого комітету Вишгородської міської ради та розпоряджень міського голови.
7. Про прийняття до комунальної власності територіальної
громади м. Вишгорода об’єкта
майна спільної комунальної
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Вишгородського району.
8. Про знесення аварійної незавершеної будівлі, розташованої
по вул. Ю. Кургузова, 1-а у м.
Вишгороді.
9. Земельні питання.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Проблема

«Ловушка»:
знімати
чи ні
Віктор ПОЛІЩУК
Отримала людина житло. А в системі каналізації
– пристрій для блокування проходу сміття по трубі. На жаль, це допомагає
першому поверху, але зовсім не другому. Якщо раніше, коли будинку було
ще зовсім небагато років,
і вказаний пристрій не докучав, то з віком, коли труби потроху під впливом
ерозії заростають, засмічення стали виникати вже
майже з певною періодичністю. Проблема?
З одного боку, згідно
з існуючими правилами
встановлювати
додаткове обладнання не можна, з
іншого — хтось таки кидає
сміття в каналізацію — з цією
проблемою може зустрітись
і мешканець першого поверху, якщо зняти цю так звану
«ловушку».
Мораль одна. Неможливо
жити у багатоквартирному
будинку одноосібно, треба
все ж таки озиратися навколо себе й думати і про сусідів, і про довкілля.
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24 грудня 2011 року

Влада – громада

Завершується рік. Депутати звітують перед громадою. За
Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», звіти
найперше мають відбуватися перед виборцями округів.
Найактивніші депутати збирають людей на округах, запрошують міського голову, його заступників, представ-

Вишгород

ників комунальних служб міста, місцеві засоби масової
інформації, щоб вислухати людей і спланувати подальшу
роботу.
Звіт перед громадою готує і міський голова Віктор Решетняк,
а про роботу міської ради — її секретар Марія Решетнікова.

Депутатська трибуна
Микола КОВАЛЬ

Н

асамперед хочу подякувати громаді, міському голові,
депутатам, установам і організаціям – усім тим, хто доклав
зусиль для забезпечення злагодженої роботи міської ради. У вирішенні переважної більшості питань
нас об’єднує конструктивна співпраця, небайдужість до гострих проблем, а не корисливі політичні ігри.
Головне для депутата – дбати про інтереси громади, працювати на її благо,
відстоювати програмні засади політичної сили, яку обранець представляє.
Перший рік роботи – налагодження
зв’язків із різними районними та міськими службами з питань, які турбували мешканців роками, зокрема благоустрою. За мною не закріплений жоден
округ конкретно, але роботи вистачає,
адже звертаються люди з усього міста і
кожному прагну допомогти.
Маючи за плечима чималий досвід
підприємницької діяльності, я ніколи не будував повітряних замків, звик
адекватно ставитися до проблем та
розв’язувати їх.
Відтак і моя робота депутата Вишгородської міської ради від Партії регіонів
спрямована на захист інтересів кожного мешканця міста зокрема і всієї громади загалом та виконання їх доручень
у межах депутатських повноважень.
Складна соціально-економічна ситуація
поглиблює проблеми малозабезпечених

Депутатські будні

«Щоб заробляти – треба працювати»
Микола Коваль обраний до Вишгородської міської ради за списками Партії
регіонів. Проте він розвіює міф, що немажоритарники далекі від проблем
громади. Виборці знають його в обличчя, знаходять на роботі і навіть вдома, телефонують на мобільний, щодня звертаються з різними проблемами.

громадян, родин з низькими статками.
Люди часто звертаються по фінансову
допомогу. Намагаюсь і як депутат, і як підприємець при можливості відгукнутись
на ці звернення. Конкретна ж допомога
з мого боку молоді – надання робочих
місць, адже коли є робота – є і впевненість у майбутньому. Водночас вирішую і
житлові питання прийнятих робітників.
Втім, кожен повинен усвідомлювати,
що він – господар своєї долі. І якщо обрав Вишгород місцем проживання, то і
проблеми міста його не повинні обходити. Ті ж питання благоустрою.
Приміром, мешканці будинку № 8 на

вул. Набережній попросили облаштувати автомобільну стоянку, а інші хотіли, аби на тому місці росли квіти. Ми
знайшли компроміс – облаштували і
клумбу, і стоянку. Привели до ладу і територію, прилеглу до колишнього «Промінвестбанку» на цій же вулиці, полагодили і сходинки біля РАГСу.
На околиці міста, де розташований
готельний комплекс «Вишеград», створили паркову зону. Вона освітлюється,
тут встановлені альтанки, є ставочок з
рибками. Чудове і затишне місце для відпочинку. Хотілося б, аби таких місць було
у Вишгороді якомога більше. Тому взяв
участь в упорядкуванні шляху в районі
ГАЕС. На мої власні кошти реконструйовано 500 м дороги, у планах іще 1000 м.
Гарні дороги – це завжди візитна
картка міста. Від Водогону до Вишгорода тепер не впізнати шляху, який реконструювали у зв’язку з міжнародними
змаганнями «Формула–1 на воді». А з
дороги на «Дідовицю» тривалий час не
було навіть заїзду до цього нового житлового масиву. Довелося втрутитись,
вирішити безліч організаційних питань,
вкласти кошти для облаштування такого
заїзду.

«Найприємніше — бачити результат»

Юрій ПОПОВ,
депутат округу 4/7 (вул. Дніпровська, 2, 4, 6, 8; просп. І. Мазепи, 10,
12; пл. Т. Шевченка, 3)

П

ісля першого року роботи для
мене як для депутата міської
ради були визначені основні
напрямки моєї діяльності. Це насамперед — господарські питання: від
прибирання негабаритного сміття до
ремонту дахів, тротуарів і проїжджої
частини.
Чого я почав саме з прибирання негабариту? Тому що чистоту подвір’я, як би
не старався двірник, зводять нанівець
«монблани» будівельного сміття, поламаних меблів, старих вікон і дверей.
Ось голова кооперативного будинку
на Дніпровській, 8 і звернулася до мене
особисто — допомогти вивезти негабарит. Взяв я це на контроль, до КПЖ і КГ
ходив, як на роботу — і все будівельне
сміття не лише біля цього будинку, а й
по всьому округу було вивезено.
Та ці кучугури знову ростуть. Ще не
звикли наші люди не лише вимагати, а
й самі діяти у рамках закону. Нагадую:
вартість вивезення сміття після ремонту
— невелика, таку платну послугу можна замовити за тел: 25-049 (диспетчер
КПЖ і КГ).
Тим часом із окремих частин складається така картина.
Навесні були почищені аварійні дерева й кущі на вул. Дніпровській, бо сухі
гілки заважали електролінії та були небезпечні для перехожих.
За сприяння Віктора Решетняка від
просп. І. Мазепи, 10 до «ЕКОмаркета»
заново заасфальтували пішохідну до-

У місті чимало й інших проблем. Стосуються вони і покращення харчування
малюків дошкільних закладів, яких у нас
чотири. Дитячим садочкам на вигідних
для них умовах постачаємо продукти з
мінімальною націнкою, у розстрочку. У
вересні ц. р. виділили 30 тис. грн дочірному підприємству – оздоровчо-спортивному табору «Медик-2» – на оздоровлення дітей Вишгородщини.
Беру активну участь у фінансуванні
різноманітних міських заходів – підтримую Вишгородський районний осередок Червоного Хреста, Благодійний фонд
святої Ольги та фонд інвалідів. Вишгородській центральній районній лікарні
безкоштовно передано на харчування
хворих 300 кг крупи та 200 л олії.
Особистий внесок у покращення інфраструктури міста – у цьому бачу своє
призначення. Вишгород росте, стає
привабливішим і зручним для життя.
Мене радує, що під час проведення етапу чемпіонату «Формули–1 на воді» влітку у готельно-ресторанному комплексі
«Вишеград» перебували представники
з понад 20 дипломатичних місій.
Нині готуємося приймати гостей чемпіонату з футболу «Євро–2012».

ріжку. Ми з мером не раз пройшлися
вулицею, визначили, що і де треба зробити. Тепер з обох сторін — рівні тротуари. Це увійшло в міську програму
благоустрою, яку я як голова постійної
комісії міськради з питань комунального господарства, благоустрою міста
опрацював і доповнив пропозиціями.
Проблеми з паркуванням автівок у
Вишгороді — не перший день. Тож дуже
доречними стали дві додаткові автостоянки на вул. Дніпровській (поряд із буд.
6 і 8): і благоустрій, і гарні парковочні
місця
На просп. І. Мазепи, 10 відновлено
зелену зону, яка відділяє цей будинок
від центральної частини міста новим
декоративним парканчиком.
Перед виборами я обіцяв мешканцям
буд. 8 на вул. Дніпровській зробити нормальний під’їзд до будинку. Вдалося не
лише заасфальтувати проїжджу части-

ну, а й зробити гарну доріжку, парковочний майданчик і відмостку навколо
будинку.
Колективне звернення громадян (не
тільки з мого округу, а й з інших вулиць)
— щодо пішохідної доріжки від ринку
повз гаражі на вулицю Н. Шолуденка —
я озвучив меру, і Віктор Решетняк мене
почув. Гадаю, наступного року зможемо і подовжити її — до «Аптеки доброго
дня».
На вул. Дніпровській, 2, 4 повністю
вивезено сміття з підвалів, а на вул. Дніпровській, 6 — частково. Найближчим
часом закінчимо цю справу.
Дуже багато люди зверталися по допомогу. На сьогодні складено 60 актів
обстеження умов проживання, за якими
оформлено відповідні документи.
На початку опалювального сезону
були проблеми на вул. Дніпровській,
2, 6, і моє спілкування з директором та

працівниками КПЖ і КГ сприяло тому,
щоб якнайскоріше зробити теплими помешкання.
Я вже подав звернення до КПЖ і КГ —
внести до Програми благоустрою на
2012 рік ремонт дахів на просп. І. Мазепи, 12, заміну зливових «козирків» на
дахах буд. 2 і 4 на вул. Дніпровській.
Як голова комунальної комісії — подав звернення до міського голови та до
директора КПЖ і КГ про аварійний стан
фасаду на просп. І. Мазепи, 13/9 (від
стіни відійшла облицювальна плитка, і в
зливу минулого тижня декілька шматків
відпало) — є загроза життю мешканців
та перехожих.
Брав і активну участь у розробці нових тарифів на житлово-комунальні послуги. Останнє засідання тимчасової
тарифної комісії відбулося перед Новим
роком, 20.12.2011 року. На жаль, для
того, щоб зменшити тарифи, довелося
скоротити кількість послуг, що надаються як складові тарифу, зокрема: вивезення негабаритного сміття, ремонт
конструктивних елементів будинків….
Робота депутата-мажоритарника —
не лише сесії та комісії, а насамперед —
постійне перебування на своєму окрузі,
обізнаність з проблемами людей і будівель. А як член Асоціації роботодавців
Вишгородщини я беру участь ще й у всіх
міських заходах: від культурних до спортивних, від толок (суботників) до святкових програм на День Перемоги, Масляну
тощо.
Найприємніше у моїй роботі — бачити результат. Шкода, що не завжди одразу ж. Своєю громадською приймальнею вважаю особисте спілкування. Мій
номер телефону: (067) 505-51-05.

Вишгород
Чергова перемога!
Вікторія ШМИГОРА

Знай наших!
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ЗОЛОТА ФОРТУНА: успіх і визнання

ФОТО – архів «Клерико»,
спеціально для «Вишгорода»

ДЛЯ ДОВІДКИ
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грудня ц.р. у Києві в конференц-залі Національної академії наук України відбулась
урочиста церемонія нагородження
переможців та лауреатів Міжнародного академічного рейтингу «Золота
фортуна».
Цьогоріч почесною нагородою відзначили і вишгородців. Диплом «Great
junior achievement» у номінації «За вагомий внесок у справу розбудови країни
та високий професіоналізм у хореографічному мистецтві» отримав Комунальний заклад культури «Вишгородський
танцювальний колектив «Клерико», керівник Ольга Пінчук. А вручив диплом
Президент Національної академії наук
Борис Патон.
Хореографічний колектив має широкий репертуар, який постійно поповнюється колоритними композиціями
сучасного танцювального мистецтва.
2011 рік був для «Клерико» насиченим, із безліччю відзнак та нагород.
Брали активну участь у проведенні
міських культурних заходів, зокрема
Дні міста, у святковому параді з нагоди святкування Дня незалежності
України у Броварах, відкритті міжнародного футбольного турніру у Вишгороді та у відкритті футбольного
турніру в с. Лютіж. Запам’ятається
надовго і концерт до 10-річчя танцювального колективу.

Керівник танцювального колективу «Клерико» Ольга Пінчук
(ліворуч) на урочистій церемонії нагородження у НАНУ
Серед найпрестижніших: міжнародний фестиваль мистецтв «Столиця запрошує» (два перших та друге
місце), І тур конкурсу «Крок до зірок»,
Гран-прі та три міжнародних фестивалі
мистецтв «ArtВесна» (лауреати), фестиваль мистецтв «Зіркове дитинство»
(перше, два других та третє місце),
Всеукраїнський благодійний дитячий
фестиваль «Чорноморські ігри 2011»

Дебют на Першості світу
Олександр ЧЕРТКОВ,
президент ВМФКК

У

Першій відкритій першості світу Кіокушин-кан карате серед
дітей та юніорів, яка пройшла
під егідою Всесвітнього Союзу Кіокушин (WKU), взяли участь 452
спортсмени з 39 держав світу.
Як і планувалося, 1 грудня ц. р. команда каратистів Вишгородської міської федерації зі мною як тренером у
складі збірної України поїхала в Москву
для участі в Першій відкритій першості
Світу з Кіокушин-кан карате. На жаль, не
всі спортсмени мали таку можливість
через відсутність коштів та деяких організаційних моментів. Тому тільки троє
каратеків «прорвалися» до Росії.
Наші спортсмени пройшли нелегкий
шлях за останні чотири місяці, отримали право ввійти у збірну України, взяли участь у 10 відбірних та підготовчих

Момент двобою
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змаганнях, пройшли оформлення відповідних документів… все це лягло на
плечі вишгородської команди та батьків. І ось – довгоочікуваний приїзд до
столиці Росії!
3-4 грудня стало відкриттям для наших хлопців, вони ще ніколи не брали
участі у міжнародних змаганнях, тому
головним для каратеків було – правильно налаштуватися на суперників та поєдинки.
Усі були вражені розмахом, рівнем,
кількістю учасників (452 спортсмени,
хоча планувалося близько 800). Місце
змагань Першості світу – Московський
центр бойових мистецтв (МЦБМ) –
вже стало легендарним за своє недовге існування. Змагання такого рівня у
МЦБМ проводяться не вперше. Цікава
Першість була ще й тим, що з’їхалися
команди не тільки з інших паралельних
організацій Кіонкушин карате, а й інших
напрямків: Шин-кіокушин, Матсушима,

у Скадовську, благодійні концерти —
«Янголи серед нас» та в Інституті ім. Б.
Грінченка.
20 грудня ц. р. керівник танцювального колективу Ольга Пінчук разом із
вихованцями завітали до Вишгородського міського голови Віктора Решетняка. Вони вручили меру міста подяку
за постійну підтримку та розповіли про
чергову перемогу.

* Міжнародний академічний рейтинг
«Золота Фортуна» існує майже 16 років. У різний час його співзасновниками
виступали академічні структури Великої Британії, Італії, Китаю та України.
Головною метою рейтингу «Золота
Фортуна» є пропаганда визначних досягнень науково-технічного прогресу,
видатних державних діячів, політиків,
учених, представників силових структур, духівництва, а також установ, організацій, провідних підприємств усіх
галузей промисловості країн – учасниць рейтингу.
* Клерико – суміш білого вина й
фруктового соку
* Франческе Клерико (1755 - 1838)
– італійський артист балету, балетмейстер і композитор
* Жан-Жак Клерико – власник «Мулен руж» (франц. – червоний млин) –
відомого кабаре у Парижі, на бульварі
Кліші, у кварталі червоних ліхтарів,
поряд із площею Пігаль
* Обранці рейтингу – це люди, які
заслуговують найвищої шани та відзнак за свої досягнення у найрізноманітніших сферах діяльності: науці,
промисловості, культурі, освіті тощо.
МАРТІС «Золота Фортуна» постійно
проводить урочисті акції, метою яких
є відзначення тих людей, котрі своєю
творчою працею, завзяттям, наполегливістю зробили вагомий внесок
у зміцнення Української держави та
здобули суспільне визнання.

На татамі
ІКО-1, IFK Сейбукай, IBK
та ін.
Ці змагання стали
об’єднуючими та переслідували певну важливу мету – у найближчому
майбутньому Кіокушин
карате увійде до Олімпійських видів спорту.
Уже в перший день
стало відомо, які держави-фаворити та хто
посяде призові місця.
Команди Росії, Японії,
Болгарії, Вірменії, Бєларусі та України домінували на татамі. З
вишгородських
каратеків тільки Володимир
Сергеєв зміг дійти до
третього кола змагань,
де трохи поступився російському бійцю, який і
став чемпіоном світу цієї
Першості. У результаті Депутати міської ради – Олександр Семенов,
він зайняв 5-те місце з Костянтин Андрощук (СПВ) – разом із спортсменами
23 супротивників серед
юніорів 12-13 років у категорії до 45 кг! задоволеними, адже знали, що у цих
Інші наші бійці програли у першому турі юних каратек ще все попереду!
Завдяки тренерам та батькам
змагань: Арсен Триморуш поступився
досвідченому японцю з чорним поясом, спортсменів, а також спонсорам та
а Владислав Пуюл – спортсмену з Біло- меценатам у найближчому майбутньому ми будемо тільки перемагати!
русі.
Якщо казати про загальні підсумки Хотілося б подякувати депутатам та
змагань, то збірна України поклала до директорам організацій, які розуміють
своєї скрині дві срібні та п’ять бронзо- всю важливість цієї поїздки, розвитку
вих медалей і таким чином зайняла 4 молоді та карате у нашому славетнокомандне місце на Першості світу з 39 му місті Вишгороді та районі, які додержав! Третє командне місце у збірної помогли реалізувати цю поїздку нашій
Японії. Перше та друге місця – дві фе- команді, а саме: Спілці підприємців
дерації Росії: Кіокушин-кан карате та Вишгородщини, директору магазина «Дім і Сад» – Валерію Костюченку,
Асоціація Кіокушин-кай Росії.
Поверталася додому збірна України з генеральному директору торгівельної
гарним настроєм та рішенням у подаль- мережі магазинів «WATSONS» Вроших змаганнях виборювати призові міс- блевськи Томашу Каролю, СК «Моця. Цього разу нашим спортсменам не лода Країна» (Андрію Пещеріну), дивистачило лише одного – міжнародного ректору магазина «Твоя Оселя» Юрію
досвіду змагань (який вони вже набули Романенко та депутату міської ради
завдяки поїздці). Тренери залишились Віктору Шубку.

Традиції
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Повір
у чудеса!

Жити
в щасті і добрі

ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

19

Олена РОГОВЕНКО
ФОТО — Сергій КЛИМЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

обрі справи робляться тихо, непоказово,
як вчить Святе Письмо, як робив Святий Миколай. І наші вчителі недільної школи Валентина
Михайлюк, Валентина і Тетяна Клименки наполегливо, з великою відповідальністю і любов’ю виконують
свою роботу, що стала покликом їхньої душі.
Жити в щасті і добрі побажав усім дітям-учасникам
концерту до дня Святого
Миколая та прихожанам
церкви Святого Володими-

Д
го вона склала сама.
Ось таке маленьке диво і побачила у першій вишгородській школі. А
ви вірите в чудеса?

Добродійність

Подарунки
під ялинку
Володимир МАЛИШЕВ

У «Сузір’ї»
чекали на Миколая
Тетяна ВІРЧЕНКО,
учениця 9-А класу

Валентина КЛИМЕНКО

19 грудня мене запросили на
свято учні недільної школи, другокласники ЗОШ № 1 (класний
керівник – Валентина Михайлюк).
Коридор школи — наче лісова галявина: тут цвітуть проліски, лілеї,
ромашки, фіалки. У класі — ошатна лісова красуня, гірлянди-блискітки і усміхнені обличчя учнів.
Тут і Зима-Метелиця, і ЗірочкиСніжинки. Ось і Миколай з Янголятками — перепитує, чи були слухняні,
чи молилися? Діти дружно відповідають: «Так!» і, склавши на грудях
ручки, промовляють «Отче наш».
Вони дарують Миколаю танок, пісні.
А Ксюша Лещук та Інна Підлісна грають на сопілках. Щедрий Миколай
роздає подарунки — не лише учасникам, а й дітям, які завітали у гості.
Всі дякують Миколаю за гостинці,
а Валентині Михайлюк — за добре
організоване свято, сценарії до яко-

Вишгород

ра протоієрей о. Богдан Николин.
Хоч і тихими, але з кожним роком все більше впевненими голосами славили
Бога, Матір Божу, Святого
Миколая наші діти. Радіють
батьки, тішаться глядачі, пишаються своїми досягненнями виконавці (НА ФОТО),
починаючи усвідомлювати
значущість Божого Слова,
своє призначення в цьому
житті.
Нехай благословляє Господь наш талановитий український народ, а Святий Миколай вчить нас бути вдячними,
щедрими на добрі справи,
справедливими, жертовними.

грудня всі діти чекали
з нетерпінням. Кожен,
прокинувшись рановранці, шукає під подушкою
дарунок від Святого Миколая.
І яке ж дитяче свято без улюблених героїв із казок і веселощів? Такий сюрприз для
учнів початкових класів Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір`я» підготували учні
дев’ятих класів.
Учасники концерту дивували своїми костюмами, розфарбованими обличчями та
імпровізацією. Казкові герої
загадували загадки і смішили
своїм зовнішнім виглядом.
Відчувалося, що справді хотіли подарувати свято всім
дітям.

Особливо відзначилися чудово зіграними ролями Баба
Яга (Марина Павлова), Віхола (Вероніка Хаустова), Хуга
(Олександра Перевертайло і
Ірина Ликова), ведучі (Анна Пономаренко і Інна Вакуленко),
Святий Миколай (Владислав
Пуюл). Учні 6-го класу розповіли віршики про Миколайчика, і на завершення я виконала
«Песню о медведях».
Нагородою юним артистам стали щасливі усмішки,
бурхливі оплески малюків.
Ось так святкували Миколая
у «Сузір`ї». Гадаю, з такими
старшокласниками наші діти
ніколи не забудуть, що в світі є
щось чарівне, те, що дарує гарний настрій і не дає нудьгувати.
Пам`ятаємо: кожен заслуговує
на маленьке диво, навіть якщо
воно буде тільки уявним.

Віхола (Вероніка Хаустова) та Баба
Яга (Марина Павлова)

ФОТО — Валентина ВАСИЛЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Ті, хто мешкають у відділенні
одиноких непрацездатних громадян у Димері, залишилися без турботи рідних – про них дбає держава, інколи – небайдужі люди.
Щороку районна організація Товариства ЧХ України на чолі з Тамілою Орел передає до Будинку престарілих зібрані під час благодійної
акції овочі. А наш Благодійний фонд
святої Ольги на Миколая завітав
з продуктами (зібрані завдяки небайдужим мешканцям міста працівниками та волонтерами фонду у
магазині «Перехрестя») та миючими
засобами (надані СК «Джонсон»).
Тут щойно прикрасили новорічну
ялинку, тож подарунки якраз були
доречними.
У 2013 році стаціонарному відділенню постійного проживання одиноких непрацездатних громадян
виповниться 10 років. Хочеться, аби
цю дату підопічні відділення зустріли
у кращих умовах, у добре відремонтованому приміщенні, і щоб усього в
них було вдосталь. Допомогти у цьому можуть благодійники та меценати. Хай їх буде якнайбільше!

Медсестра стаціонарного відділення
Валентина Кучер, президент БФ святої
Ольги Володимир Малишев, завідуюча
відділенням Людмила Куценко, волонтер Віктор Гєдєльський та підопічна
Ольга Гусєва

Новий рік та Різдво в релігіях світу
Підготував Іван БОНДАРЕНКО
країнські Новий рік і Різдво – свята, традиційно пов’язані з початком нового життя, надій, планів,
духовного очищення і покаяння. У ці
дні ми намагаємось відкинути все
старе і ввійти в новий рік сильними,
впевненими і життєрадісними. Ми готуємо подарунки рідним і близьким.
Їдемо до батьків, щоб у ці дні відчути
родинне тепло і єднання людських
душ. Коли і як відзначають тотожні
свята представники різних релігій і
конфесій?
Новий рік у буддизмі відзначається
між кінцем січня і серединою березня (він
припадає на перший весняний місяць за
місячним календарем).
Назва свята Сагаалган походить від
слова «сагаан» – білий. У стародавні
часи цей день вважався святом молочних продуктів і відзначався восени. У цей
час закінчувалося приготування запасів
продуктів, які вживали на свята. З часом один із нащадків Чингіз-хана переніс святкування Нового року з осені на
кінець зими.
Перед Новим роком проводиться
особливий обряд очищення – Гутор, під
час якого з дому і з життя кожної людини
«викидаються» всі невдачі й усе погане,
що накопичилося за попередній рік. Його
здійснює запрошений в будинок лама
(буддиський священик) – за участі всіх
членів сім’ї.
Родина накриває святковий стіл, на
якому обов’язково має бути біла їжа (мо-
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локо, сметана, сир, масло). У переддень
свята заборонено пити спиртне і вживати м’ясну їжу.
У перший день Нового року не можна
ходити в гості (тільки з другого дня – і аж
до кінця місяця, який вважається святковим), його треба провести в колі сім’ї.
Різдво у християн-католиків і протестантів – друге після Великодня свято
з чотирма літургіями: напередодні ввечері, вночі, на світанку і вдень. Опівночі з 24
на 25 грудня у храмах проходять урочисті
служби, які тривають до ранку.
Різдвяний період у католиків називається «священним дванадцятиденням» і
триває з 25 грудня до 6 січня. У католицькому різдвяному циклі виділяються окремі дні: 28 грудня – День невинних немовлят – дитяче свято. 31 грудня – День св.
Сильвестра і 1 січня – Новий рік.
Хоча Новий рік і не вважається церковним святом, але католики, як і православні, вірять: як його зустрінеш – таким
він і буде. Тому в ніч з 31 грудня на 1 січня
прийнято влаштовувати урочисту і веселу вечерю.
До Різдва католики світу виготовляють з порцеляни, глини і дерева фігурки біблійних персонажів: Марії, Йосипа,
пастухів та волхвів біля ясел, в яких спить
немовля Ісус, а в будинках і на вулицях
прийнято ставити ялинки і прикрашати
їх.
Православні та греко-католики відзначають Різдво 7 січня, а Новий рік – 14,
на Василя.
Ісламський Новий рік починається в
перший день Мухаррам, першого міся-

ця ісламського календаря, що заснований на фазах місяця. Новий рік для мусульман – це в першу чергу нагадування
про Хіджру – переселення Пророка Мухаммада з Мекки у Медину. Мусульмани
цей день не святкують у загальноприйнятому розумінні (гуляння, ігри, святкові
столи), а збираються в мечетях і спілкуються, моляться, читають і слухають
уривки з Корану, тримають триденний
піст.
10-й день першого місяця Нового року
називають днем Ашура. За Кораном, на
цей день припадає створення Всевишнім
Небес, Землі, Аршу (Трону Господнього),
ангелів та першої людини – Адама.
Іудейський Новий рік, відомий як Рош
Гашана, починається у перший день місяця Тішрея, який припадає на осінь. У
храмах в ці дні сурмить шофар (ріг барана) не менше ста разів на день. Він закликає народ прокинутися і покаятися.
Відповідно до єврейської традиції, саме
в цей день Бог вирішує долю людини в
наступаючому році.
А 25 грудня іудеї оплакують померлих
і не постяться. Починається Ханука –
«свято вогнів», що триває вісім днів. Понад дві тисячі років тому греки споганили
іудейський храм. Залишився лише один
глечик чистого масла для світильника,
якого вистачило хіба що на один день.
Проте – о чудо! – масло горіло вісім днів.
Відтоді щороку 25 грудня ввечері запалюють ханукальні свічки, що освітлюють
вікна протягом восьми днів, нагадуючи
про те, що кожному потрібне свячення й
оновлення.
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:25 Тема дня
07:25 Здорове харчування
07:40 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:05 «Легко бути жінкою»
11:10 Шеф-кухар країни
12:30 Право на захист
12:50 Армія
13:00 Х/ф «Фанат»
14:25 Вікно в Америку
15:05 Фольк-musіc
16:00 Х/ф «Не стріляйте в
білих лебедів»
18:20 Новини
19:05 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
19:25 Атака магії
19:50 Караоке для
дорослих
20:40 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:35 Діловий світ
21:45 Різдвяні пісні Ніни
Матвієнко
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі
23:00, 00:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

06:55-09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 8:00, 9:00 ТСН
07:15 Дісней!
09:25 «Смакуємо»
09:55 «Шість кадрів»
10:30 «Краса по-українськи»
12:30 Х/ф «Весільний
переполох»
14:20 Х/ф «Ялинки»
15:50 «Пекельна кухня»
17:00 «ТСН. Вибране»
17:20 «Голос країни.
Своїми словами»
17:30 «Холостячки. Нове
кохання»
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Інтерни»
21:15 Х/ф «Доросла
дочка, або Тест на ...»
23:00 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
23:15 Х/ф «Доріан Грей»
01:00 «Мама в законі»
01:55 Т/с «Інтерни»
02:45 Т/с «Одружені. З
дітьми»

05:25 Світанок
06:15 Ділові факти
06:35 Т/c «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Море по коліно
10:10 Т/c «Помста»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Т/c «Помста»
14:45 Х/ф «Операція
«Горгона»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Морські
дияволи»
22:15 Т/с «Таксі»
22:55 Факти. Підсумок дня
23:10 Велика різниця
01:20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
02:15 «Термінатор»

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт.
Тижневик
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10 Х/ф «Благородний
венеціанець»
19.20, 20.50 Міська варта
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:40 Х/ф «Янгол
пролетів»
13:40 «Зіркове життя.
Зіркові схуднення»
14:40 «Нез’ясовно, але
факт»
15:40 «Битва
екстрасенсів. Третя
світова»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:50 «Зіркове життя.
Недолюблені діти»
20:50 «Куб»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 Х/ф «Вдалий обмін»
00:20 Т/с «Доктор Хаус»
01:15 Т/с «Адвокат»

07:05, 07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щасливі
разом»
10:05 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Т/с «Третя планета
від Сонця»
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Маска»
14:25 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Аферисти
21:10 Т/с «Третя планета
від Сонця»
22:15 Т/с «Вороніни»
23:20 Т/с «Щоденники
вампіра»

06:00 Світ за тиждень
06:30 Мультфільми
07:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
ваші права
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Діти Дон Кіхота»
13:40 Невідома планета
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:15 Відлуння джунглів
15:50 Мультфільми
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Подорож на край світу
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Пенсійна реформа
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «Міняли»
00:30 Служба новин

07:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
«З новим ранком»
08:00, 08:30, 09:00 Новини
09:10 «Життя та пригоди
Мішки Япончика»
12:00 Новини
12:45 «Життя та пригоди
Мішки Япончика»
14:05 Х/ф «Гараж»
16:10 «Жди меня»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Життя та
пригоди Мішки Япончика»
23:00 «Бенефіс».
Л. Сенчина
01:10 «Позаочі»
02:00 Х/ф «Аппалуза»
03:45 «Подробиці»

06:25 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий - 2»
10:00 Х/ф «Спасибі за
любов»
12:10 «Нехай говорять»
14:15 Т/с «Слід»
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Дикий - 2»
21:15 Т/с «Гонитва за
тінню»
22:15 Х/ф «Люди в
чорному» (В.Сміт,
Т.Лі Джонс) (Мегахіт
щопонеділка)
00:10 Х/ф «Убивчий біль»

03:55 «НТВ Ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Судовий детектив»
12:40 Центр допомоги
«Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Шаман»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 Чесний понеділок
22:25 «Школа лихослів’я»
23:10 Головна дорога.
23:45 «В зоні особливого
ризику»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00 «Модний вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:50 «Поле чудес»
16:55, 01:05 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:50, 02:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Забутий»
22:40 «Доля на вибір»
23:50 Д/ф «Велика
американська дірка-3»

06:05 «Легенди
бандитського Києва»
06:35 Х/ф «Дума про
Ковпака»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Правда життя».
Шукачі скарбів
09:10 Т/с «Детективи»
09:50 Т/с «Штрафбат»
18:30 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Замах»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 «Свідок»
00:20 Х/ф «Вправний
стрілець»
02:05 «Свідок»
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06:30 «Ранок на 5-му»
09:25 «5 елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00 «Час
новин»
10:30,11:30, 12:30
«Спільний проект 5
каналу та інформаційного
агентства УНІАН» Пресконференції у прямому
ефірі»
13:20, 14:20 «5 елемент»
16:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
18:45 «Київський час»
19:36 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Українські
пристрасті»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
06:15 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 М/с «Школа монстрів»
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:10 Т/с «Ранетки»
10:05 Comedy Woman
11:00 10 бажань
11:55 Косметичний ремонт
12:25 Секс-битва
12:50 Маша та моделі
13:30 Т/с «Універ»
13:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50 Дом-2
15:45 Т/с «Ранетки»
16:40 Т/с «Універ»
18:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:30 Одна за всіх
20:00 Т/с «Універ»
21:55 Т/с «Щоденники
Темного. Інше «Я»
22:30 Т/с «Спліт»
23:00 Т/с «Гра престолів»
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
07:15 Ера бізнесу
07:25 Здорове харчування
07:35 Глас народу
07:40 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Обережно, модерн!
10:10 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
11:25 В гостях у
Д. Гордона
12:15 Діловий світ
12:30 Хай щастить
12:50 Темний силует
13:05 Х/ф «Фанат-2»
14:55 Д/ф «Орбіта
М.Поплавського»
15:35 Х/ф «Ярослав
Мудрий»
18:20 Новини
19:10 Чоловічий клуб. Бокс
21:00 Підсумки дня
21:50 Діловий світ
22:00 221. Екстрений
виклик. Тиждень
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Підсумки
23:25 Від першої особи
00:15 Експерт на зв’язку

06:55-09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 8:00, 9:00 ТСН
07:15 Дісней!
10:20 «Сімейні мелодрами»
11:15 «Не бреши мені - 2»
12:10 «Чесно»
13:05 «Ілюзія безпеки»
13:50 «Дискотека 80-х»
15:45 «Пекельна кухня»
17:00 «ТСН. Вибране»
17:20 «Голос країни»
17:30 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 Т/с «Інтерни»
21:15 «Міняю жінку - 4»
22:25 «Гроші»
23:20 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
23:40 Х/ф «Могутній Джо
Янг»
01:30 «Мама в законі»

05:30 Світанок
06:25 Ділові факти
06:40 Т/с «Таксі»
07:40 Ділові факти
07:50 Ти не повіриш!
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Велика різниця
12:35, 12:45 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:10 Т/с «Помста»
14:10 Т/с «Морські
дияволи»
16:25 Т/с «Десантура»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Морські
дияволи»
22:10 Т/с «Таксі»
22:55 Факти. Підсумок дня
23:10 Велика різниця
01:20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 17.45, 19.25 Столиця
7.25, 17.10 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
19.20,20.50 Міська варта
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:30 Мультфільми
06:55 Економічний пульс
07:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
пенсійна реформа
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
13:20 Мультфільми
14:00 Атлас світу тварин
15:00 «Соціальний пульс»
15:15 Відлуння джунглів
15:50 Мультфільми
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Подорож на край світу
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
соціальний захист
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «Гість»
00:25 «Соціальний пульс»

07:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
«З новим ранком»
08:00, 08:30, 09:00 Новини
09:10 Т/с «Життя та
пригоди Мішки Япончика»
11:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
15:05 Д/с «Судові справи»
16:00 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Життя та
пригоди Мішки Япончика»
23:00 «Бенефіс».
Ж. Агузарова
01:10 «Моя країна»
01:30 Д/ф «Зоряні
захоплення»

07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий - 2»
10:00 Т/с «Гонитва за
тінню»
11:00 Т/с «Прощавай,
Макаров»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 5»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Дикий - 2»
21:15 Т/с «Гонитва за
тінню»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мій особистий
ворог»

03:55 «НТВ Ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «Увага: розшук!»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Судовий детектив»
12:40 Центр допомоги
«Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Шаман»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 «ГРУ. Таємниці
військової розвідки»
23:25 Кулінарний двобій.
00:25 «Один день»
01:00 Т/с «Ставка на
життя»

Дорослі в Діда Мороза не вірять –
вони голосують на
виборах

06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:40 «ВусоЛапоХвіст»
11:40 Х/ф «Повернення
блудного тата»
13:45 «Зіркове життя.
Недолюблені діти»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва
екстрасенсів.
Протистояння шкіл»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя. Топ
розлучень 2011 року»
20:10 «Весільні битви»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Кохана, ми
вбиваємо дітей»
23:25 Т/с «Доктор Хаус»
00:20 Т/с «Адвокат»

06:35 «Підйом»
06:40 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
06:55 М/с «Барбоскіни»
07:05, 07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щасливі
разом»
10:10 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Т/с «Третя планета
від Сонця»
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Маска»
14:25 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 ТОП-100
21:10 Т/с «Третя планета
від Сонця»
22:15 Т/с «Вороніни»
23:20 Т/с «Щоденники
вампіра»
00:15 Репортер
00:40 Т/с «Межа»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00 «Час
новин»
10:30,11:30, 12:30
«Спільний проект 5
каналу та інформаційного
агентства УНІАН» Пресконференції у прямому
ефірі»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15, 17:15 «Українські
пристрасті»
18:45 «Київський час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
21:55 «Портрети»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Територія закону»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»
00:25 «Автопілот-новини»
01:40 «Час: важливо»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:50, 21:30 Т/с «Забутий»
16:55, 01:05 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:50 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Сергій Бодров. Де
ти, брате?»
23:50 Д/ф «Велика
американська дірка-3»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:30 Х/ф «Дума про
Ковпака»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Замах»
13:40 Т/с «Марш
Турецького»
15:30 Х/ф «Сільський
детектив»
17:15 Х/ф «Аніскін і
Фантомас»
18:30 «Речовий доказ».
Пригоди податківця
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Замах»
20:30 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і порядок»

06:15 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 М/с «Школа монстрів»
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:10 Т/с «Ранетки»
10:05 Comedy Woman
11:00 10 бажань
11:55 Косметичний ремонт
12:25 Секс-битва
12:50 Маша та моделі
13:30 Одна за всіх
13:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50 Дом-2
15:45 Т/с «Ранетки»
16:40 Т/с «Універ»
18:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:30 Одна за всіх
20:00 Т/с «Універ»
21:55 Т/с «Щоденники
Темного»
22:30 Т/с «Спліт»
23:00 Т/с «Гра престолів»
00:00 Х/ф «Джон Такер
повинен померти»
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:50 Огляд преси
06:55, 07:50 Наші найкращі!
07:25 Здорове харчування
07:35 Глас народу
07:40 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Обережно, модерн!
10:00 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
11:10 В гостях у Д. Гордона
12:30 Кордон держави
12:50 Х/ф «Весна на
Одері»
15:05 Богатирські ігри
15:45 Шустер-Lіve
16:30 Точка зору
16:55 Хокей. Вища
хокейна ліга Росії.
«Локомотив» (Ярославль)
- «Донбас» (Донецьк)
19:30 «Легко бути
жінкою». Підсумки року
20:25 Глибинне буріння
21:00 Підсумки дня
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00, 00:00 Підсумки

06:55-09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 8:00, 9:00 ТСН
07:15 Дісней!
10:20 «Сімейні
мелодрами»
11:15 «Не бреши мені - 2»
12:15 «Чесно»
13:05 «Міняю жінку - 4»
14:15 «Новорічне диско
80»
15:50 «Пекельна кухня»
17:00 «ТСН. Вибране»
17:20 «Голос країни.
Своїми словами»
17:30 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 Т/с «Інтерни»
21:45 «Краса
по-українськи»
23:45 ТСН
00:00 Х/ф «Весілля на
Різдво»

05:30 Світанок
06:35 Т/с «Таксі».
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Велика різниця
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:10 Т/с «Помста»
14:10 Т/с «Морські
дияволи»
16:30 Т/с «Десантура»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Морські
дияволи»
22:10 Т/с «Таксі»
22:55 Факти. Підсумок
23:10 Велика різниця
по-українськи

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 17.10 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.20, 20.50 Міська варта
20.00 Т/с «Руда»

06:30 Мультфільми
06:55 Економічний пульс
07:00 Країна порад
08:00 Соціальний захист
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Фараон»
13:10 Мультфільми
14:00 Атлас світу тварин
15:00 «Соціальний пульс»
15:15 Відлуння джунглів
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Подорож на край
світу
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Здоров’я громадян
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «Одружитися за
24 години»

07:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
«З новим ранком»
08:00, 08:30, 09:00 Новини
09:10 Т/с «Життя та
пригоди Мішки Япончика»
11:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:35 Т/с «Життя та
пригоди Мішки Япончика»
23:00 «Бенефіс». С. Пєнкін
01:00 Д/ф «Секретні
території»
01:55 Х/ф «Дракула Брема
Стокера»

07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий - 2»
10:00 Т/с «Гонитва за тінню»
11:00 Т/с «Прощавай,
Макаров»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 5»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Дикий - 2»
21:15 Т/с «Гонитва за
тінню»
22:15 Т/с «Слід»

03:55 «НТВ Ранок».
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «В зоні особливого
ризику»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Судовий детектив»
12:40 Центр допомоги
«Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Шаман»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 «Увага: розшук!»
22:10 «Таємнича Росія:
острів Руський. Прокльон
китайських піратів?»
23:05 Квартирне питання

Останні слова Діда
Мороза:
– Все, діти, подарунки скінчились…

Вишгород

06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
10:50 «Куб»
11:55 «Весільні битви»
13:45 «Зіркове життя. Топ
розлучень 2011 року»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва
екстрасенсів.
Протистояння шкіл»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя.
Життя після слави»
20:10 «МастерШеф.
Невідома версія»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «МастерШеф»
23:40 Т/с «Доктор Хаус»

05:00 Т/с «Курсанти»
05:45 М/с «Джуманджи»
06:35 «Підйом»
06:40 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
06:55 М/с «Барбоскіни»
07:05 , 07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щасливі
разом»
10:10 Т/с «Татусеві дочки»
11:50 Т/с «Третя планета
від Сонця»
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Маска»
14:25 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Ревізор
21:10 Т/с «Третя планета
від Сонця»
22:15 Т/с «Вороніни»
23:20 Т/с «Щоденники
вампіра»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00 «Час
новин»
10:30,11:30, 12:30 «Спільний
проект 5 каналу та
інформаційного агентства
УНІАН» Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «Лісовий патруль»
18:45 «Київський час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Акцент»
22:20 «Особливий погляд»
23:00 «Київський час»
23:30 «Драйв»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:50, 21:30 Т/с «Забутий»
16:55, 01:05 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:50, 02:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання. «Достатньо
натиснути на кнопку»

06:50 Х/ф «Дума про
Ковпака»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Т/с «Замах»
13:45 Т/с «Марш
Турецького - 2»
15:35 Х/ф «Аніскін і
Фантомас»
17:10 Х/ф «І знову Аніскін»
18:30 «Правда життя». Дід
Мороз. Є така професія
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Замах»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і порядок»

06:15 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:10 Т/с «Ранетки»
10:05 Comedy Woman
11:00 10 бажань
11:55 Косметичний ремонт
12:25 Секс-битва
12:50 Маша та моделі
13:30 Одна за всіх
13:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50 Дом-2
15:45 Т/с «Ранетки»
16:40 Т/с «Універ»
18:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:30 Одна за всіх
20:00 Т/с «Універ»
21:55 Т/с «Щоденники
Темного»
22:30 Т/с «Спліт»
23:00 Т/с «Гра престолів»
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
07:15 Ера бізнесу
07:25 Здорове харчування
07:35 Глас народу
07:40 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Обережно, модерн!
10:10 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
11:20 Здоров’я
12:35 Х/ф «Вибір цілі»
15:20 Euronews
15:45 Крок до зірок
16:35 Х/ф «Душа»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:30 «Это было недавно,
это было давно...»
21:00 Підсумки дня
21:20 Плюс-мінус
21:30 Діловий світ
21:40 Богатирські ігри
22:30 Д/ф «На шляху до
Лондона»
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55-09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 8:00, 9:00 ТСН
07:15 Дісней!
10:25 «Сімейні
мелодрами»
11:20 «Не бреши мені - 2»
12:20 «Чесно»
13:15 «Ілюзія безпеки.
Домомучительки»
14:00 «Між небом і
землею». Концерт Стаса
Михайлова у Кремлі
15:50 «Пекельна кухня»
17:00 «ТСН. Вибране»
17:20 «Голос країни.
Своїми словами»
17:30 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 Т/с «Інтерни»
21:15 «Чотири весілля»
22:25 «Ілюзія безпеки.
Обережно, двері
зачиняються»
23:20 ТСН
23:40 Х/ф «Сексдрайв»

05:20 Світанок
06:30 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Велика різниця
по-українськи
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:10 Т/с «Помста»
14:10 Т/с «Морські
дияволи»
16:25 Т/с «Десантура»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Морські
дияволи»
22:15 Т/с «Таксі»
22:55 Факти. Підсумок дня

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 17.10, 3.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Як це?
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
17.45,22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
19.20, 20.50 Міська варта
20.00 Т/с «Руда»

06:00 «Соціальний пульс»
06:30 Мультфільми
06:55 Економічний пульс
07:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
здоров’я громадян
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Фараон»
13:12 Мультфільми
14:00 Атлас світу тварин
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:15 Відлуння джунглів
15:50 Мультфільми
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Подорож на край світу
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
ЖКГ і його проблеми
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «Вечір»

07:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
«З новим ранком»
08:00, 08:30, 09:00 Новини
09:10 Т/с «Життя та
пригоди Мішки Япончика»
11:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Життя та
пригоди Мішки Япончика»
23:00 «Бенефіс».
С. Михайлов
00:50 Д/ф «Жадібність»
01:55 Х/ф «Вогненна
стіна»

07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий - 2»
10:00 Т/с «Гонитва за
тінню»
11:00 Т/с «Прощавай,
Макаров»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 5»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Дикий - 2»
21:15 Т/с «Гонитва за
тінню»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мій особистий
ворог»

03:55 «НТВ Ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «Медичні таємниці»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Судовий детектив»
12:40 Центр допомоги
«Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Шаман»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 «Жіночий погляд»
22:20 «Завжди попереду»
23:15 Дачна відповідь.
00:20 Т/с «Ставка на
життя»
02:00 Т/с «Детективи»

Новий рік:
– Треба подзвонити
мамі, сказати, де я.
– Алло, мамо, де я?

06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:50 Х/ф «Вдалий обмін»
13:45 «Зіркове життя.
Життя після слави»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва
екстрасенсів.
Протистояння шкіл»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Зіркове життя.
Повернені до життя»
20:10 «Зважені та
щасливі.Фінал»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Зважені та
щасливі. Оголошення
переможця»
00:05 Т/с «Доктор Хаус»

05:00 Т/с «Курсанти»
05:50 М/с «Джуманджи»
06:35 «Підйом»
06:40 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
06:55 М/с «Барбоскіни»
07:05, 07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щасливі
разом»
10:10 Т/с «Татусеві дочки»
11:50 Т/с «Третя планета
від Сонця»
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Маска»
14:25 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Кухня на двох
21:10 Т/с «Третя планета
від Сонця»
22:15 Т/с «Вороніни»
23:20 Т/с «Щоденники
вампіра»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00 «Час
новин»
10:30,11:30, 12:30
«Спільний проект 5
каналу та інформаційного
агентства УНІАН» Пресконференції у прямому
ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Лісовий патруль»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25, 18:15 «Акцент»
18:45 «Київський час»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «РесПубліка з
Анною Безулик»
23:45 «Технопарк»
00:00 «Час новин»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Бізнес-час»
01:00 «РесПубліка з
Анною Безулик»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:50, 21:30 Т/с «Забутий»
16:55, 01:05 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:50, 02:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:50 Д/ф «Велика
американська дірка 3»

07:05 Х/ф «Дума про
Ковпака»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Замах»
13:45 Т/с «Марш
Турецького - 2»
15:35 Х/ф «І знову
Аніскін»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Кат КДБ
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Замах»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
00:00 «Свідок»
00:30 «Покер Дуель»

06:15 Т/с «Інститут
шляхетних панянок».
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:10 Т/с «Ранетки»
10:05 Comedy Woman
11:00 10 бажань
11:55 Косметичний
ремонт
12:25 Секс-битва
12:50 Маша та моделі
13:30 Одна за всіх
13:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50 Дом-2
15:45 Т/с «Ранетки»
16:40 Т/с «Універ»
18:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:30 Одна за всіх
20:00 Т/с «Універ»
21:55 Т/с «Щоденники
Темного»
22:30 Т/с «Спліт»
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
07:25 Здорове харчування
07:40 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 «Это было недавно,
это было давно...»
11:35 Діловий світ
11:40 Околиця
12:05 «Надвечір’я»
12:35 Х/ф «Хто кому хто?»
14:05 Кумські байки
15:50 Euronews
16:05 Діловий світ.
Агросектор
16:10 Ток-шоу «Віра.
Надія. Любов»
16:50 Х/ф «Співай,
ковбою, співай»
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 Наша пісня
19:45 Чоловічий клуб. Бокс
20:40 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі
22:50 Шустер-Lіve
00:00 Підсумки

06:55-09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 8:00, 9:00 ТСН
07:15 Дісней!
10:05 «Сімейні
мелодрами»
11:00 «Не бреши мені - 2»
12:00 «Чесно»
12:55 «Ілюзія безпеки.
Обережно, двері
зачиняються»
13:55 «Найкращі пісні у
Кремлівському палаці»
15:50 «Пекельна кухня»
17:00 «ТСН. Вибране»
17:20 «Голос країни.
Своїми словами»
17:30 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 «Велика різниця
по-українськи»
21:10 Х/ф «День
Незалежності»
23:35 Х/ф «Факультет»
01:15 Х/ф «Сексдрайв»
02:55 «Мама в законі»

05:20 Світанок
06:30 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Велика різниця
по-українськи
12:35 Анекдоти
о-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:10 Т/с «Помста»
14:10 Т/с «Морські
дияволи»
16:25 Т/с «Десантура»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 Х/ф «Детектив з
розшуку тварин»
22:00 Х/ф « Коли природа
кличе»
23:55 Голі та смішні
01:05 Т/с «Загін-4»

6.00, 7.00, 8.00,15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 17.10, 3.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25 В гостях у Д.
Гордона
16.10 В центрі уваги
18.00, 1.00 Віра. Надія.
Любов
19.20, 20.50 Міська варта
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:55 «Бізнес»
07:00 Х/ф «Шукайте жінку»
08:25 Х/ф «Зигзаг удачі»
10:20 Х/ф «Снігове
кохання, або Сон у зимову
ніч»
13:00 Х/ф «Карнавальна
ніч»
14:45 Х/ф «Чародії»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 Х/ф «Вечори на
хуторі біля Диканьки (Ніч
перед Різдвом)»
19:45 Х/ф «Іронія долі, або
З легкою парою!»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 Х/ф «Іронія долі, або
з легкою парою!»
00:20 «ВусоЛапоХвіст»
01:25 «Вікна-Спорт»
01:35 Х/ф «Снігове
кохання, або Сон у зимову
ніч»
03:30 Х/ф «Вечори на
хуторі біля Диканьки (Ніч
перед Різдвом)»

05:45 М/с «Джуманджи»
06:35 «Підйом»
06:35 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
06:55 М/с «Барбоскіни»
07:05, 07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Т/с «Щасливі
разом»
10:10 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Т/с «Третя планета
від Сонця»
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Маска»
14:25 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Інтуїція
21:15 Х/ф «Тупий і ще
тупіший: коли Гаррі
зустрів Ллойда»
23:00 Х/ф «Доктор
Голлівуд»
01:35 Т/с «Шина»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00 «Час
новин»
10:30 «Спільний проект 5
каналу та інформаційного
агентства УНІАН» Пресконференції у прямому
ефірі»
11:15 «Сканер»
12:30 «Агроконтроль»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка»
18:15 «Хроніка тижня»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Хроніка тижня»
22:25 «Фактор безпеки»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Трансмісія-тест»

06:00 «Соціальний пульс»
06:30 Мультфільми
06:55 Економічний пульс
07:00 Країна порад
08:00 ЖКГ і його проблеми
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Дитячий світ»
13:10 Мультфільми
14:00 Атлас світу тварин
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:15 Відлуння джунглів
15:50 Мультфільми
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Подорож на край світу
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Ваші права
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Лія Ахеджакова
22:30 Х/ф «Самотній
Санта бажає
познайомитися з місіс
Клаус»

07:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
«З новим ранком»
08:00, 08:30, 09:00 Новини
09:10 Т/с Життя та
пригоди Мішки Япончика»
11:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:00 Новини
12:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
14:20 Д/с «Детективи»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Спорт у Подробицях
20:35 Мюзикл «Новорічні
Свати»
22:40 Х/ф «Любов і
голуби»
01:05 Х/ф «Кіборг»

07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий - 2»
10:00 Т/с «Гонитва за тінню»
11:00 Т/с «Прощавай,
Макаров»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 5»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Дикий - 2»
21:15 «Хвилина на перемогу»
22:15 Т/с «Гонитва за
тінню»

06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 Рятувальники
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт»
12:40 Центр допомоги
«Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Х/ф «Сильна»
19:30 «Концертний
зал НТВ» представляє:
«Російська сенсація-2011.
Зіркові підсумки року»
21:35 Х/ф «З любов’ю із
пекла»
23:35 Х/ф «Король Ральф»
01:35 Т/с «Детективи»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00 «Модний вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:50 Т/с «Забутий»
16:55 «Чекай на мене».
Новорічний випуск
18:20 «Поле чудес».
Новорічний випуск
19:50 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Клуб Веселих і
Кмітливих». Вища ліга
23:55 Х/ф «Бідна Саша»
01:50 Х/ф «Не може бути!»
03:20 Музичний фільм

05:45 «Легенди
бандитського Києва»
06:45 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинів»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Замах»
13:40 Т/с «Марш
Турецького - 2»
15:30 Х/ф «За даними
карного розшуку»
16:55 Х/ф «Чоботар»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Хоттабич»
21:30 «Свідок»
22:00 Х/ф «24 години»
23:50 «Свідок»
00:15 Х/ф «Епізод війни»

06:15 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:10 Т/с «Ранетки»
10:05 Comedy Woman
11:00 10 бажань
11:55 Косметичний ремонт
12:25 Секс-битва
12:50 Маша та моделі
13:30 Одна за всіх
13:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50 Дом-2
15:45 Т/с «Ранетки»
16:40 Т/с «Універ»
18:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:30 Одна за всіх
20:00 Т/с «Універ»
21:55 Т/с «Щоденники
Темного. Не бажай зла»
22:30 Т/с «Універ»
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06:40 Світ православ’я
07:10 Ера здоров’я
07:40 Наші найкращі
07:45 На олімпійський
Лондон
08:00 Шустер-Lіve
11:25 Підсумки року
12:15 Погода
12:20 Караоке для
дорослих
13:25 Золотий гусак
14:10 Сміх до коликів у рік
кролика
14:50 Погода
14:55 Новорічний вогник
на Першому. Святкують
Дракони та Кролики
17:35 Погода
17:45 Вечори
з В. Коротичем
18:50 Новорічні зустрічі
Михайла Поплавського
21:00 Підсумки дня
21:30 «Мелодія двох сердець»
23:50 ПРИВІТАННЯ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
00:00 ВКЛЮЧЕННЯ
З МАЙДАНУ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
00:05 «Мелодія двох сердець»
01:50 Новорічні
привітання від дуету
Кролики

06:15 Х/ф «Нескінченне
Різдво»
07:55 М/ф «Вінні та
Хобоступ»
09:05 «Хто там?»
10:00 Дісней!
10:50 Х/ф «Міст у
Терабітію»
12:25 Х/ф«Шпигун по
сусідству»
14:05 Мф «Король-Лев»
15:35 Мф «Альоша
Попович і Тугарин-Змій»
17:00 М/ф «Добриня
Микитич і Змій Горинич»
18:10 М/ф «Ілля Муромець
і Соловей-розбійник»
19:30 ТСН
20:00 «Новорічна велика
різниця по-українськи»
23:00 «Олів’є-шоу 2012»
23:55 Новорічне
привітання Президента
України В.Ф. Януковича
00:00 «Олів’є-шоу 2012»
01:00 «Супердискотека
90-х»
02:30 «Олів’є-шоу 2012»

04:45 Х/ф «Канікули у
Вегасі»
06:20 Козирне життя
06:50 Х/ф «Крутий світ»
08:40 М/ф «Балто»
10:05 Люди, коні,
кролики... і домашні
ролики
11:00 ЄвроФуд-2012
11:55 Наша Russіa
12:50 Останній герой
14:10 Х/ф «Помінятися
місцями»
16:40 Х/ф « Детектив з
розшуку тварин»
18:10 Х/ф « Коли природа
кличе»
20:05 М/ф «Мадагаскар-2»
21:45 Наша Russіa
22:05 Велика різниця
по-українськи
23:55 Поздоровлення
Президента України з
Новим роком
00:00 Велика різниця
по-українськи
01:05 Самозванці
01:55 Наша Russіa
03:00 Голі та смішні

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25 В гостях у Д. Гордона
9.10 Хто в будинку
господар?
9.35, 5.30 Мультляндія
11.00 Концерт С.
Михайлова «Небеса»
13.15, 4.00 Х/ф «Хто кому
хто»
15.00 Концерт П. Зіброва
і І. Калніньша «Зимовий
поцілунок»
17.00 Х/ф «Сім’я
напрокат»
18.45 Концерт Вітаса
«Повернення додому»
21.00 СТН. Тижневик
22.00, 0.00 Новорічне шоу
на Майдані Незалежності
23.55 Новорічне
привітання Президента
України В. Ф.Януковича
2.00 Концерт М.
Поплавського «Шоу
продовжується»

05:05 «Наші улюблені
мультфільми:
«Путешествие муравья,
Трое из Простоквашино,
Жил-был пес»
06:15 Х/ф «Зигзаг удачі»
07:50 «Караоке на
Майдані»
08:50 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
12:00 «Зважені та
щасливі. Фінал»
14:05 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
14:30 Х/ф «Самогонники»
14:50 Х/ф «Іронія долі, або
З легкою парою!»
19:00 «Х-Фактор.
Революція. Гала-концерт»
23:55 «Новорічне
привітання Президента
України В.Ф.Януковича»
00:00 «З Новим Роком!»
00:00 «Х-Фактор»
01:05 «Таємниці
Х-фактора. Серьогіна
банда»

07:05 Х/ф «Маленька
принцеса»
08:50 Казки братів Грімм
«Бременські музиканти»
10:00 Ревізор
10:55 Аферисти
12:00 ТОП-100
13:05 Новий погляд
14:05 Даєш молодь
14:35 Хто проти
блондинок?
15:50 М/ф «Секрети
шаленої п’ятірки»
16:10 М/ф «Астерикс і
Обелікс завойовують
Америку»
17:50 М/ф «Астерикс і
Обелікс. Велика бійка»
19:20 Х/ф «Таксі»
21:05 Х/ф «Таксі-4»
22:50 Ніч подарунків
23:55 Привітання
президента

07:10 Мультфільми
08:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
08:25 Сильні світу сього
09:00 Маленькі вихованці
10:00 Лія Ахеджакова.
Маленька жінка у
великому кіно
11:10 Х/ф «Казка про
втрачений час»
12:45 За сім морів
13:20 Невідома планета
14:15 Маленькі вихованці
15:15 Х/ф «Самотній Санта
бажає познайомитися з
місіс Клаус»
17:10 Нові пісні про головне
18:30 «Соціальний пульс
вихідних»
19:00 Нові пісні про головне
20:15 Маленькі вихованці
20:45 Іронія долі Барбари
Брильскої
21:50 Нові пісні про головне
23:50 Новорічне привітання
Президента України
00:00 Нові пісні про головне
01:55 Х/ф «Ця весела
планета»

05:45 Х/ф «Карнавальна
ніч»
06:55 Х/ф «Терміново
потрібен Дід Мороз»
08:25 «Городок»
09:05 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 М/ф «Полярний
експрес»
12:25 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
14:15 Концерт «20 кращих
пісень року»
16:55 Х/ф «Любов і
голуби»
19:00 «Вечірній квартал.
Новий Рік» 1 частина
20:00 «Подробиці»
20:40 «Вечірній квартал.
Новий Рік» 2 частина
23:50 Новорічне
поздоровлення
Президента України
00:00 Концерт «Парад
зірок»
01:50 Мюзикл «Новорічні
Свати»
03:30 М/ф для дорослих

06:00 Срібний апельсин
06:15 Х/ф «Зачарована
Елла»
07:45 Х/ф «Д’Артаньян і
три мушкетери»
12:45 Х/ф «Мамма Міа!»
15:00 Блакитний вогник на
Шаболовці - 2011. Краще
18:00 Х/ф «Глухар. Знову
Новий!»
20:00 Мюзикл «Нові
пригоди Алладіна»
22:00 Блакитний вогник на
Шаболовці - 2012
23:55 Новорічне вітання
Президента України
В.Ф.Януковича
00:00 Блакитний вогник на
Шаболовці - 2012
01:00 Х/ф «Мамма Міа!»
02:50 Х/ф «Наречена»
04:15 Х/ф «Д’Артаньян і
три мушкетери»

03:35 Х/ф «Каспер»
05:25 Огляд
06:00, 08:00, 11:00
Сьогодні
06:20 Лотерея «Золотий
ключ»
06:45 «Академія краси»
07:20 «Готуємо з Олексієм
Зиміним»
08:20 Головний шлях
08:55 Кулінарний двобій
10:00 Квартирне питання
11:20 Т/с «Морські
дияволи. Долі- 2»
15:15 Х/ф «Знову Новий»
17:20 Х/ф «Знову Новий!»
18:50 Світова новорічна
прем’єра «Дуже Новий рік»
21:55 НОВОРІЧНЕ
ЗВЕРНЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Д.А.МЕДВЕДЄВА
22:00 «Дуже Новий рік».
Продовження
22:30 «Новий рік у селі
Глухарьово»
02:30 «Бульдог шоу.
Краще»

06:00, 09:00, 12:00, 18:00
Новини
06:10 «Старі пісні про
головне»
07:45 Х/ф «Особливості
національного полювання
в зимовий період»
09:10 Х/ф «Карнавальна ніч»
10:25 Х/ф «Попелюшка»
11:45 М/ф «Зима в
Простоквашино»
12:15 «Іронія долі».
Народження легенди»
13:00 Новий «Єралаш»
13:15 Х/ф «Дівчата»
14:50 Х/ф «Джентльмени
удачі»
16:15, 18:20 Х/ф «Іронія
долі, або З легкою парою!»
19:45 «Дві зірки». Великий
новорічний концерт
22:20, 00:00 Новорічна ніч
2012 на Першому
23:55 Новорічне
звернення Президента
Російської Федерації Д. А.
Медведєва
02:30 «Дискотека 80-х»

06:50 «Новорічні історії
зіркових однокласників»
07:50 Новорічний вогник
«Однокласники»
12:00 «Головний свідок»
12:45 Т/с «Детективи»
14:00 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинів»
16:00 Х/ф «Хоттабич»
18:00 Х/ф «Ліворуч від
ліфта»
19:45 Х/ф «Новий рік
відміняється!»
21:30 Концерт
М.Задорнова «Не дай собі
засохнути!»
23:50 Новорічне звернення
Президента України
00:00 Творчий вечір
К.Меладзе

06:30 «Київський час»
06:40 «Автопілот-тест»
07:00,8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 «Час новин»
07:20 «Клуб 700»
08:30 «Світська кухня»
09:20 «Інтелект.ua»
10:35 «Не перший погляд»
11:35 «Автопілот-тест»
13:20 «Драйв»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Інтелект.ua»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Особливий погляд»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30, 20:05 «Час інтерв’ю»
21:00 «Велика політика»
21:40 «Вікно в Америку»
22:00 «Машина часу»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03

Я вчора виправ джинси. Тепер у мене є
чисті джинси, чистий
телефон і невеликий
досвід у відмиванні
грошей.

06:00 Дізнайся як
06:15 ТЕТ
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 Т/с «Універ»
23:50 Новорічне
привітання Президента
України
00:00 Т/с «Універ»
00:05 Х/ф «Американський
пиріг»
01:35 До світанку

- Тато, вгадай, який
потяг більше за всі
спізнюється?
- Який, синок?
- Той, який ти обіцяв
мені подарувати ще
на минулий Новий
рік.
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07:15 Новорічний жарт з
Ю.Гальцевим
07:50 Сільський час
08:20 Укравтоконтинент
08:50 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Підсумки року
10:25 Святкування
Нового Року на Майдані
Незалежності
11:55 Магія цирку
13:25 Кумські байки
15:05 Атака магії
15:35 Фольк-musіc.
З Новим Роком!
18:55 М.Поплавський
«Шоу продовжується»
21:00 Підсумки тижня
21:20 Новорічний жарт з
Ю.Гальцевим
21:55 Зірки гумору
22:50 Трійка, Кено,
Максима
22:45 Зірки гумору
23:40 Ера здоров’я
00:00 Концертна
програма
01:00 «Лялька різдвяної
дівчинки»

06:10 «Новорічна велика
різниця по-українськи»
09:05 «Лото-Забава»
10:15 М/ф «Альоша
Попович і Тугарин-Змій»
11:40 М/ф «Король-Лев»
13:05 Х/ф «Лускунчик і
щурячий король»
14:45 М/ф «Різдвяна
історія»
16:20 М/ф «Льодовиковий
період-1, 2, 3»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:00 Х/фі «Аватар»
22:45 «Світське життя.
Новорічний карнавал»
23:55 Х/ф «Нові мурахи у
штанях»
01:20 Х/ф «День
Незалежності»
03:35 М/ф «Маленький дух»
04:20 Х/ф «Врятуйте
різдвяного гусака»

06:00 Х/ф «Здається
квартира з дитиною»
07:20 Мультфільми
08:00 «Соціальний пульс
вихідних»
08:30 Мультфільми
09:00 Маленькі вихованці
10:00 Іронія долі Барбари
Брильскої
11:00 Х/ф «Ця весела
планета»
13:00 За сім морів
13:30 Невідома планета
14:30 Найкрасивіші
острови світу
15:30 Нові пісні про
головне
18:10 Будь в курсі!
18:30 Світ за тиждень
18:50 Нові пісні про
головне
20:05 Маленькі вихованці
21:10 Х/ф «Дідусь на Різдво»
23:10 Світські хроніки
23:40 Нові пісні про
головне

07:45 Х/ф «Дівчата»
09:25 Х/ф «Смугастий
рейс»
10:55 М/ф «Мадагаскар»
12:20 «КВК-2011» Фінал
14:30 Х/ф «Іронія долі, або
З легкою парою»
17:55 Х/ф «Іронія долі.
Продовження»
20:00 «Подробиці»
20:25 Концерт
«Новорічний вечір
з М.Галкіним та
М.Басковим»
22:40 Х/ф «Війна світів»
00:20 Мюзикл «Як
Козаки...»
02:25 Мюзикл «Ніч у
музеї»
04:15 Х/ф «Амулет»

06:15 Х/ф «Новорічна
відпустка»
07:55 Анекдоти поукраїнськи
08:15 ЄвроФуд-2012
09:05 М/ф «Балто-2. У
пошуках вовка»
10:25 Ти не повіриш!
11:10 Козирне життя
12:20 М/ф «Веселі ніжки»
14:10 М/ф «Мадагаскар-2»
15:45 Х/ф «Назад у
майбутнє»
17:55 Х/ф «Назад у
майбутнє-2»
20:00 Останній герой
21:05 Х/ф «Назад у
майбутнє-3»
23:25 Наша Russіa
23:45 Х/ф «Супергеройське
кіно»
01:00 Х/ф «Крутий світ»
02:45 Х/ф «Клеопатра»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
06:00 Х/ф «Д’Артаньян і
три мушкетери»
08:25 М/ф «Сезон
полювання»
09:45 Х/ф «Людина-павук»
11:50 Х/ф «Глухар. Знову
Новий!»
15:45 Мюзикл «Нові
пригоди Алладіна»
17:30 Блакитний вогник на
Шаболовці-2012
20:30 Т/с «Печалі-радості
Надії»
00:20 Х/ф «Якби я тебе
любив»
02:00 Х/ф «Зачарована
Елла»
03:25 Т/с «І падає сніг...»

Від вітру в голові
часто з’являються
сльози на очах

ТАМАДА: ВЕСІЛЛЯ, НОВОРІЧНІ КОРПОРАТИВИ
Помірні ціни. Тел: (067) 209-48-18, Людмила

Вітання
23 грудня відзначає свій
день
народження
депутат
міської ради Богдан РУДЕНОК
Бажаємо, щоб у цей день і надалі з усією щедрістю доля наділила Вас ще багатою низкою щасливих літ,
сповнених людським теплом і вдячністю, радістю підкорення життєвих і професійних вершин, до яких Вас кличе серце. Хай не згасне
висота чистих помислів, хай щедра доля дарує
Вам тепло душі, надсилає щирі надії і впевненість у власних силах, праця – приносить задоволення. Доброго Вам здоров’я, особистого
щастя, радості!
Міська рада, міськвиконком, редакція газети
«Вишгород»

22 грудня відзначила
своє 50-річчя кума,
родичка Ганна Петрівна
ГУБАНОВА!
Зичимо щастя, здоров’я
Та довгих літ життя.
Вітаємо щиро у день ювілею,
Бажаємо миру в душі й над землею
Хай радість приходить до вашого дому,
Розвіє негоду, тривогу і втому.
Прожити бажаємо в силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі.

м. Вишгород, ТЦ «Вега»,
весільний салон (3-й поверх).
Тел: (067) 407-64-22

Потрібна домогосподарка (до 45 років): порядна, відповідальна, охайна, з досвідом роботи.
Графік роботи: 3-5 днів/тиждень (у Вишгороді).
Тел: (045 96) 223-48, 223-49

03:25 «Проспівано в
СРСР: Іронія долі»
04:15, 06:40 Х/ф «Серця
трьох»
06:15 Лотерея «Російське
лото»
09:30, 13:15, 17:25 Т/с
«Павутиння-2»
17:00 Сьогодні
20:55 «Гей, Розгуляй!»
23:50 Х/ф «Бомжиха»
01:50 Х/ф «Бомжиха-2»

ПІДПРИЄМСТВО
в м. Вишгороді
(р-н заводу «Карат»)

ЗАПРОШУЄ
на постійну роботу
малярів-жінок.
З/п від 3000 грн.
Тел. 067-659-54-58

05:55 Кліпси
06:15 Х/ф «Білосніжка»
07:45 Казки братів Гримм
«Бременські музиканти»
08:50 Казки братів Гримм
«Братик і сестриця»
10:00 М/ф «Астерикс і
Обелікс завойовують
Америку»
11:20 М/ф «Астерикс і
Обелікс. Велика бійка»
12:55 М/с «Аладдін»
14:45 Ніч подарунків
17:10 Х/ф «Таксі»
18:55 Х/ф «Таксі 4»
20:45 Х/ф «Наша Russіa.
Яйця долі»
22:20 Хто проти
блондинок?
23:25 Х/ф «Школа
негідників»
01:20 Спортрепортер
01:25 Фабрика зірок-4

06:35 «Київський час»
06:40 «Технопарк»
07:00,8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 «Час новин»
07:20 «Клуб 700»
08:30 «Рекламна кухня»
09:20 «Вікно в Америку»
10:15 «Час нових життів»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:25 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Велика політика»
20:05 «Хроніка тижня»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Територія закону»
23:00 «Київський час»
23:30 «Рекламна кухня»

06:00 «Дві зірки». Краще
07:15 Х/ф «Операція «З
новим роком!»
09:00, 12:00, 18:00
Новини
09:15 «Про ФедотаСтрільця, відважного
молодця»
10:30 Х/ф «Джентльмени
удачі»
12:10 Х/ф «Іронія долі, або
З легкою парою!»
15:10 Х/ф «Морозко»
16:30 Х/ф «Іван
Васильович міняє
професію»
18:10 Х/ф «Іронія долі.
Продовження»
20:00 Х/ф «Ялинки»
21:25 «Велика різниця».
Новорічний випуск
23:00 «Червона зірка»
представляє «20 кращих
пісень року»
01:05 Х/ф «Дуенья»
02:35 Музичний фільм

06:00 М/с «Оггі та
кукарачі»
06:45 М/ф «Дванадцять
місяців»
08:40 М/ф «Пригоди
Буратіно»
09:45 М/ф «Мауглі»
11:10 Х/ф «Силач СантаКлаус»
13:00 Х/ф «Жандарм із
Сен-Тропе»
14:50 Х/ф «Хочу у
в’язницю»
16:50 Х/ф «Новий рік
відміняється!»
18:30 Мюзикл «Шалений
день, або Весілля Фігаро»
21:15 Х/ф «Велика
пригода Зорро»
23:00 Х/ф «Нострадамус»
01:10 Х/ф «Жандарм із
Сен-Тропе»
02:55 «Речовий доказ»
03:15 «Правда життя»
04:20 «Агенти впливу»
05:40 «Уроки тітоньки Сови»

06:15 ТЕТ
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 М/ф «Анастасія»
11:05 Х/ф «Місячна
принцеса»
12:55 ТЕТ
13:50, 00:30 Т/с «Реальні
пацани»
23:00 Х/ф «Не погрожуй
Південному Центру,
попиваючи сік у чорному
кварталі»
01:45 До світанку

Три стадії дорослішання чоловіка
1) Він вірить в Діда Мороза
2) Він не вірить в Діда
Мороза
3) Він - Дід Мороз

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ

Шафу-купе. Розм. 2,3 х 2,4 новий.
Тел: (067) 319-77-40, 52-145
Квартиру 1-кімн., 46 м2, ремонт 7/9 пов., бойлер.
Тел: (067) 319-77-40
Ділянку під забудову 0,115 га, Димер, центр.
Тел: (098) 555-85-83
ІНШЕ

Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Асоціація роботодавців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Оксану Федорівну ПОДШИВАЛКІНУ!
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті лише злагоди й порядку,
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння,
В сім’ї — уваги і добра.
Асоціація роботодавців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Віталія Станіславовича КРАВЧУКА!
Хай Вам буде успішно й надійно,
Хай в усьому щастить неодмінно,
Хай все Вам вдається з легкої руки,
Міцного здоров’я на довгі роки!
Спілка підприємців Вишгорода
ВІТАЄ з днем народження
Світлану Іванівну СВИСТУН!

До новорічних свят —

карнавальних костюмів,

У деяких людей
бактерії – це єдина культура!

05:30 М/ф «Умка,
Двенадцать месяцев»
06:45 Х/ф «Карнавальна
ніч»
08:00 «МастерШеф»
08:55 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:05 «Їмо вдома»
10:05 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
11:55 «Х-Фактор.
Революція. Гала-концерт»
19:00 «Битва
екстрасенсів»
20:50 Х/ф «Не було б
щастя»
23:40 Х/ф «Шукаю
наречену без приданого»
01:30 «Неймовірні історії
кохання»
02:15 Х/ф «Гусарська
балада»
03:45 Нічний ефір

Прекрасну людину, справжнього
друга, чудового фахівця, головного
лікаря Вишгородського району Віктора Петровича ПАВЛЕНКА вітаю з ювілеєм та відзнакою орденом Святого
Миколая УПЦ КП!
Гарного настрою, трудової наснаги,
богатирського здоров’я, спортивного завзяття, уваги й любові, успіхів у досягненні найбажаніших та найомріяніших професійних горизонтів!
Ярослав

З повагою В. Губанова, сім’я Бурагулових
та родичі і знайомі

П Р О К АТ дитячих

7.00 Концерт А.
Матвійчука «Полустанок
любові»
8.15, 11.55, 2.15, 5.00
Мультляндія
10.15 Х/ф «Сім’я
напрокат»
13.25 Концерт Вітаса
«Безсонна ніч»
15.25 Х/ф «Ми з вами десь
зустрічалися...»
17.15 Фестиваль «Мелодія
двох сердець»
21.00 Х/ф «Різдвяний сніг
надії»
22.40 Концерт Ю.
Рибчинського «Любив,
люблю, любитиму...»
0.00 В гостях у Д. Гордона
3.00 Муз. програма

Вишгород

Хай буде добра Вам багато й надовго,
Хай щастя зоріє у долі ясній,
Щоб гріло Вас щире і людяне слово
У сонячнім сяйві світлих надій.

Транспорт

ДИЗЕЛЬ-ПОТЯГ У ВІДПУСТЦІ
Згідно зі статтею 73 КЗпП, у 2011 році на підприємствах,
установах й організаціях 2 та 9 січня 2012 року – неробочі
дні. У зв’язку з цим рух приміських дизель-поїздів у ці дні
відмінено.

Весільні послуги від А до Я. Тел: (063) 269-51-24
Оформлення весіль тканиною, кульками.
Тел: (063) 269-51-24
Юридичні послуги, будь-які правові питання. Адвокат.
Тел: (067) 184-18-55
Знайшли вівчарку (кобель), с. Лісовичі.
Тел: (096) 294-25-96
Оздоровча гімнастика: пілатес, калланетика, фітнес-йога
Тел: (096) 944-72-57, (04596) 56-358

Усміхніться
- Приходьте до нас з дружиною на Новий рік.
- Ми не зможемо.
- О, це дуже люб’язно з вашого боку!
Дирекція
Рудні-Димерської ЗОШ
висловлює подяку
в проведенні новорічних
свят ГО «Рідне місто»
(голова — Владислав
Дулапчій),
депутатам
Вишгородської міської
ради: Олексію Момоту,
Максиму
Макаренку,
Віктору Шубку, Дмитру
Корнійчуку та бажає
мцного здоров’я й удачі
у наступному році.

Фітопаробочка

(097) 340-79-38,
(063) 536-33-20,
м. Вишгород

Тема

Вишгород
Ракурс
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Слідство ведуть жінки

Бесіду вів Іван БОНДАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

терплячою і витривалою — через ненормований графік роботи,
інок вже давно не назиі насамкінець — вона
вають слабкими, адже
має слугувати закону й
час показав, що вони
об’єктивно
приймати
нарівні з чоловіками виконують
рішення.
будь-яку роботу, подекуди на— Траплялися ексвіть краще за них. Досить цікатремальні
ситуації,
вою і водночас нелегкою є рощо загрожували житбота жінок в міліції, адже вона
тю?
пов’язана з постійними стреса— Звісно. Всіх і не
ми, напруженим графіком і випригадаєш. Зазвичай
магає неабиякої витривалості.
це погрози і наклепи від
У слідчому відділі Вишгородпідозрюваних і обвинуського РУВС працює Ірина Коновачених, що відмовлявалова. Після закінчення у 2008
ються визнавати свою
році Київського національного унівину, проте працівники
верситету внутрішніх справ вона
міліції вже звикли до
отримала направлення на роботу у
У слідчому відділі працюють переважно жінки
такого. У будь-якому
Вишгородський райвідділ міліції на
випадку ми маємо викоюристом і що буду працювати в міліпосаду слідчого. Ірина Володимирівна поділилася враженнями про свою ції — не знала. На моєму вступі до ви- нувати свої обов’язки і запобігати злощого навчального закладу Міністерства чинності у Вишгороді й Україні загалом.
роботу.
— Які особливості роботи слідчого
внутрішніх справ наполіг батько. Про
— Розкажіть про себе, родину.
— Народилася і жила я в смт. Но- свій вибір не шкодую, адже робота в мі- у Вишгородській районній міліції?
— Основна функція слідчого — доказ
вий Яричів Кам’янко-Бузького ра- ліції хоч і нелегка, проте цікава.
— Скільки жінок працює у Вишго- вини осіб, що вчинили злочин. На свята
йону Львівської області. У 2004 році
вступила до університету внутрішніх родському РУВС та який характер ми ще й заступаємо на добові чергувансправ, де навчалася на факультеті повинна мати жінка, щоб працювати ня, виїжджаємо зі слідчо-оперативною
групою на місце злочину.
слідчого. По закінченню була направ- у правоохоронних органах?
— Які злочини найчастіше вчиня— Точної цифри не можу сказати, але
лена на роботу в м. Вишгород, де в
РУВС зустріла свою долю — Конова- у слідчому відділі працюють переважно ються на території Вишгорода і району, і яка процедура їх розкриття?
ловалова Юрія Олександровича, який жінки.
— Найчастіше вчиняють майнові злоЩоб працювати в міліції, жінка попрацює в конвойній службі міліції. Три
місяці тому ми побралися, дітей у нас винна бути перш за все мужньою, адже чини (крадіжки, грабіж, шахрайство), а
бувають різні ситуації, коли потрібно ви- ще — нанесення тілесних ушкоджень і
поки що немає.
— Ірино, коли у вас з’явилося ба- явити волю, наполегливість. Водночас злочини, пов’язані з незаконним обігом
вона має бути ввічливою, бо від цього наркотиків.
жання працювати в міліції?
До слідчого відділення міліції над— По закінченню школи хотіла стати залежить результат допиту людини;

Ж

Які ми – такі наші діти

ходять матеріали дослідчої перевірки.
Якщо ці матеріали містять ознаки злочину, то слідчий виносить постанову
про порушення кримінальної справи
за фактом злочину відносно особи, що
вчинила злочин.
Якщо особа, що вчинила злочин, встановлена, то виноситься постанова про
міру запобіжного засобу: підписка про
невиїзд чи взяття під варту (таке рішення
приймає суд). Проводять допити підозрюваного, потерпілого, свідків. Роблять
експертизи, відтворення подій, звіряють
докази свідків.
— Хто може бути присутнім при
допиті з боку свідка, підозрюваного
чи обвинуваченого?
— Адвокат і законні представники, наприклад, родичі, якщо є постанова слідчого про допуск і залучення їх до справи.
— А як допитують неповнолітніх
осіб?
— Неповнолітніх допитують в присутності батьків або законних представників.
— Чи були випадки допиту в школі в присутності вчителя, після чого
батьки скаржились на такі дії міліції?
— Зазвичай ми завжди попереджаємо батьків про будь-які слідчі дії відносно їх дітей — і нарікань щодо роботи
міліції в цьому плані поки що не було.
— Які вікові категорії людей вчиняють злочини у Вишгороді й районі?
— Вік злочинців коливається від 17
до 35 років. Злочини вчиняють переважно в стані алкогольного сп’яніння,
що не дивно, адже нетвереза людина
погано оцінює свої дії і здатна зробити
багато шкоди собі й оточуючим.

Родина — школа — суспільство

Галина ПЕТРУК,
завуч ЗОШ № 1

С

учасна загальноосвітня школа має виховувати дитину не
лише як носія певної суми
знань, а й як громадянина – переконаннями, інтересами, високою культурою праці та поведінки. Та жоден
педагогічний колектив не досягне
мети без допомоги сім’ї.
Основна функція сім’ї — сприяти
соціальній адаптації дитини в суспільстві, а функція педагога — залучити
батьків до співпраці, дати їм зрозуміти, що їх дитина — особистість, яка за
підтримки вчителя та сім’ї може здолати будь-які труднощі.
Лише відповідальна сім’я здатна
виховати доброго сина, гарну доньку. Тому тема грудневої батьківської
конференції у Вишгородській ЗОШ
№ 1 була: «Відповідальність батьків
за виховання дітей». Обговорювали її
і запрошені гості, які мають безпосереднє відношення до виховного процесу.
Так, начальник служби у справах
дітей Валентина Тимошенко зазначила, що соціальна роль матері й батька
– це любов, догляд і виховання дітей
кожною хвилиною власного життя.
Щоб дитяче серце не кам’яніло – не
принижувати дитячу гідність, бути
чесними, справедливими, цікавитись
шкільним життям, допомогти у виборі
корисних занять, сприяти формуванню активної життєвої позиції.
Начальник відділу кримінальної міліції Артур Райнш нагадав батькам про
їхню адміністративну та кримінальну
відповідальність за виховання дітей.
Одна з причин скоєння злочинів у
ранньому віці – правова необізнаність.
Відповідають за вчинки неповнолітніх
батьки або особи, які їх замінюють: вони

За партами — дорослі
можуть бути оштрафовані або відшкодовуватимуть заподіяні дитиною збитки.
Неповнолітні, віком від 11 до 18 років, притягаються до відповідальності
за неналежну поведінку (систематичне
ухиляння від навчання та праці, бродяжництво, жебрацтво, дрібні злочини)
і направляються (за вироком суду) на
перевиховання до спеціальної школи
реабілітації.
Якщо дитину обвинувачують в адміністративному чи кримінальному правопорушенні, то це інкримінується як
ухиляння батьків від виконання своїх
прямих обов’язків. Згідно із ст. 164 Сімейного кодексу України або ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вони будуть притягнені
до відповідальності за порушення прав
дитини.
Голова районної організації Товариства Червоного Хреста України Таміла
Орел говорила про милосердя — одну
з найважливіших людських чеснот. Слід
виховувати в сім’ї співчуття до знедоле-

них, робити добрі вчинки.
Так, під час проведення в школі акції
Червоного Хреста України «Допоможи
потерпілим від наслідків землетрусу в
Туреччині» батьки, учні, вчителі зібрали
кошти. Крім плюсів, є й мінуси. У районі помолодшала наркоманія та алкоголізм, тож Таміла Орел назвала номер
телефону довіри й запевнила, що в
скрутну хвилину готові прийти на допомогу медики-фахівці.
Старша медична сестра Червоного Хреста Валентина Кашка звернула
увагу батьків на статеве виховання підлітків. Уперше про СНІД заговорили
1981 року, і вже кільканадцять років ця
абревіатура не зникає зі шпальт газет
та журналів світу. Та ми, як і багато років тому, не віримо в те, що проблема
СНІДу і його наслідків безпосередньо
стосується кожного, а особливо — підростаючого покоління. Тому В. Кашка
ознайомила батьків з чинниками ризику та методами захисту, щоб уберегти
себе і дітей від цього страшного лиха.
Медична сестра школи Людмила Ко-

ротич наголосила, що здоровий спосіб
життя — головна умова збереження та
зміцнення здоров’я дитини. Батькам
слід дбати про дотримання дітьми режиму дня, гігієну, повноцінне харчування та активний відпочинок, заняття
спортом та фізичною працею.
Важлива умова здоров’я — своєчасне щеплення. Батьки мають вирішувати самі — робити його чи ні.
Та варто пам’ятати, що у разі відмови вони піддають великій небезпеці
життя дітей.
Отже, відбувся виважений конструктивний діалог з батьками. Лише
постійна, кропітка співпраця педколективу, сім’ї та відповідних служб
забезпечить позитивний результат у
виховному процесі майбутнього покоління. У цьому переконані всі учасники конференції: батьківські комітети класів, адміністрація школи, класні
керівники 1-11 класів, представники
служб по роботі з молоддю, співробітники Червоного Хреста, кримінальної
міліції у справах дітей.
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Календар

Юлія ШУБКО, екскурсовод

24 грудня – День працівників
архівних установ
1982 – зразок найбільшого у світі
серійного вантажного літака АН124 «Руслан» здійснив свій перший
політ
Іменини: Адам, Олександр, Данило, Петро, Микола
25 грудня – Різдво за Григоріанським календарем
1917 – в Україні проголошена радянська влада
Іменини: Марія, Наталія, Євгенія
26 грудня – Всесвітній день
контрацепції;
Міжнародний
день митника
1933 – запатентовано FM-радіо
1991 – СРСР офіційно припинив існування
1949 – Альберт Ейнштейн представив свою теорію тяжіння (загальну теорію відносності)
Іменини: Аркадій, Арсеній, Євгеній
27 грудня – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини
2004 – зафіксовано вибух наднової зірки на відстані близько 50 000
світлових років від Землі
Іменини: Леонід, Геннадій, Іларіон, Микола
28 грудня – Міжнародний день кіно
1895 – в індійському салоні
«Гран-кафе» (Франція) відбувся
публічний показ апарату «Сінематограф», що ознаменував народження кінематографа
Іменини: Олександр, Василь,
Павло, Стефан
29 грудня
1976 – розпочав роботу КамАЗ
1891 – Томас Едісон запатентував
радіо
Іменини: Прокіп, Іван, Ярослав
30 грудня
1616 – вийшла перша друкована
книга в Києві «Часослов»
1927 – російський хімік Сергій Лебедєв першим у світі розробив спосіб
отримання синтетичного каучуку
1974 – на Криворізькому металургійному заводі задута найбільша в
світі доменна піч
Іменини: Остап, Микита, Станіслав, Роман

Гайд-парк
Анатолій МИСЬКО
івденне таємне опозиційне
Товариство
дворян-республіканців в Україні було засноване
1821 року — Тульчинська,
Кам’янська та Васильківська
управи. Керівний осередок —
П. Пестель, С. та М. МуравйовАпостол, М. Бестужев-Рюмін,
С. Волконський, В. Давидов—
офіцери 2-гої російської армії, дислокованої в Україні.
Чернігівський полк вступив у
повстанський похід 29 грудня 1825 р. і зазнав поразки 3
січня 1826 р. в бою біля с. Ковалівка під Білою Церквою. В
підсумку керівників повстання
повісили, солдат відправили
до Сибіру на каторгу чи покарали шпіцрутенами.
Джерелом інформації про
наміри декабристів є «Руська
правда», яка готувалась як єдина Конституція для всієї Росії.
Хоча цей документ готувався

Вишгород

Унікальна експозиція та виставка плакатів

Цей день
в історії

П

Дата

24 грудня 2011 року

ими днями Київщина відзначає
110 річницю з дня народження прославленого полководця
Миколи Ватутіна. Вшанувати його
пам’ять до Національного музеюзаповідника «Битва за Київ в 1943
році» (с. Нові Петрівці) прибули перший заступник голови Київської ОДА
Ярослав Москаленко, депутат Київської облради Інна Шубко, голова
Вишгородської райради Олександр
Носаль, начальник Вишгородського
райвідділу міліції Леонід Паланичко,
ветерани війни, представники громадськості та учні шкіл Вишгородського району.
Директор музею Іван Вікован у змістовній екскурсії розповів про життя
Миколи Федоровича Ватутіна та його
загибель. І наголосив на постійній увазі патріотичному вихованню підростаючого покоління з боку Київської облдержадміністрації, влади Вишгородського
району та с. Нові Петрівці. Так, на розвиток Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році» в 2010 році
були внесені значні кошти (як бюджетні,
так і благодійні), завдяки яким побудовано каплицю святого Георгія Побідоносця (до речі, 17 грудня виповнився
рік, як її відкрили та освятили), завезено військову техніку, виконано роботи з
благоустрою території, проведено ремонтні роботи приміщень і пам’ятника.
Актуальним нині є поліпшення матеріально-технічної бази музею: необ-

Ц

«Ми пам’ятаємо подвиг Солдата і Генерала не лише у свята»

До 110-річчя з дня народження Миколи Ватутіна
хідні приміщення для навчальних та
лекційних
занять,
демонстрування
кіно- і документальних фільмів, сучасної
комп’ютерізованої бібліотеки. На часі —
зведення будівель, де будуть розміщені
фондосховища, кімнати працівників, виставкові та колекційні зали, приміщення
рекреаційного характеру (кафе, кіоски
для реалізації сувенірної продукції).
Також у перспективі — встановлення
у наступному році скульптури, що входитиме до складу Вулиці скульптур, яка
є символом миру, солідарності, свободи та пов’язує народи Європи. А ще є
пропозиції зробити музей базовим за-

Микола Федорович Ватутін народився 16.12.1901 р. в с. Чепухіно (тепер Ватутіно Бєлгородської обл.) у родині селянина.
Сільську школу закінчив першим учнем, та вчитись далі грошей не вистачило.
Із 1920 року — в лавах Червоної Армії. Командирські курси у
Полтаві, комвзводу, навчання у Київській вищій школі командирського складу, військовій академії ім. Фрунзе та академії
Генштабу… У 1938-му — начальник штабу Київського військового округу.
Війну зустрів на Північно-Західному фронті. Влітку 1942-го
був призначений командуючим Воронезького фронту, потім
Північно-Західного. Із лютого 1943 року Ватутіну присвоєно
звання генерала армії.
Після Сталінграду — командуючий Воронезьким фронтом
(потім — І Українським), що брав участь в битві під Курськом,
у визволенні Харкова, Києва, Правобережної України. Помер
у 1944 році від ран.
Ім`я Миколи Ватутіна носить місто та два селища. 58 вулиць і проспектів в Україні, Росії, Казахстані та Молдові, йому встановлено
п’ять пам’ятників.

кладом (від обласного ліцею культури) з
підготовки екскурсоводів.
У день народження М. Ф. Ватутіна в
музеї було розгорнуто тимчасову виставку плакатів з колекції дослідника
Антона Кринички. Своєрідну ретроспективу історії ХХ століття представили художники-плакатисти різних країн і
епох: плакати Російської імперії, Білої
гвардії, СРСР, Третього Рейху, ОУНУПА, дивізії «Галичина», антисталінські
плакати часів Холодної війни. Мета виставки — допомогти нинішнім поколінням зрозуміти складні моменти тодішньої історії.

***
У Нових Петрівцях у радянські часи був радгосп ім. Ватутіна, а до
музею й понині веде вулиця імені Ватутіна. До 65-ї річниці Перемоги
на території заповідника (за сприяння голови Київської ОДА Анатолія Присяжнюка та його першого заступника Ярослава Москаленка)
встановлено бюст командувача І Українським фронтом, а на вулиці Ватутіна — пам’ятний знак (за підтримки голови Вишгородської
РДА Олександра Приходька та голови Новопетрівської сільради Радіона Старенького).
***
До сьогодні збережено 420 метрів ходів сполучення, бліндажі і командно-спостережні пункти. За час існування музей, фонди якого
налічують понад 7 тис. цінних експонатів, відвідало понад 8 млн осіб
з майже 107 країн світу.
***
В експозиційному залі — макет бліндажа Ватутіна з його особистими речами, що передала дочка Миколи Федоровича Олена Миколаївна під час візиту до музею у 1989 році. В холі — нова виставка
оригінальних фотографій, пам`ятних медалей та сувенірів. Окремо в
вітрині — фотографії пам`ятників та бюстів полководця.

Що готували декабристи
в Україні, та немає ніяких свідчень про те, що до цієї роботи
залучались хоч маленькі прошарки української громадськості. Жодного патріотично
настроєного українця не посвячували в цю справу. Але керівники руху знали, що поряд з
ними діє окрема, теж таємна,
суто українська організація —
вона виношувала ідею незалежності нашої держави. На це
П. Пестель заявив, що «Малороссия навеки с Россией пребудет неразрывною и никакая
сила не отторгнет ее».
Чого ж хотіли декабристи
для України? Вони відверто
заявляли і в Основному законі
збиралися закріпити, що всі народи, які вже входять до складу
імперії, підвладні великому народу російському, бо вони до
його держави приєднані (про
возз’єднання й мови немає!).
Відповідно до «Руської правди», всі приєднані племена з часом мають походити від одного

лише пануючого народу — російського. Якщо таке походження не відбудеться, то зберігатиметься бажання «всегда для
себя независимости и отдельного политического существования, утверждаясь на праве составлять особые государства».
Це схоже на ідею про створення одноликого радянського народу шляхом змішування націй, міграційних процесів та
нав’язування однієї батьківщини
для різних народностей.
Будь-яка думка про федеральний устрій «отвергается
совершенно, яко пагубнейший
вред и величайшее зло».
Поняття
нації
стосується лише іноземців. Про мову,
культуру, традиції племен-народів і не згадується. Щоб ніхто не вагався і не сподівався
на краще, підкреслювалось,
що маленьким народам (це і
Україна) «лучше и полезнее
будет для них самих, когда
они соединятся духом и об-

ществом с большим государством и совершенно сольют
свою народность с народностью господствующего народа,
составляя с ним только один
народ и перестать бесполезно
мечтать о деле невозможном
и несбыточном» (про незалежність і самостійну державу).
Концепції знайомі!
Ідеологи дворянського руху
мали твердий намір ліквідувати кріпосництво. І що пропонувалось хліборобам замість
рабства? По всій імперії були
б створені області, які складалися б з безлічі волостей. Без
дозволу ніхто нікуди не виїде
і ніхто сторонній, не прописаний, тут жити не може. Серед
вільних землеробів особнячком виділено малоросійських
козаків, які надходять в загальний склад російського громадянства, і припиняються їх
особливі права, які виявляться
невідповідними (невигідними)
новому порядку.

Волосна земля ділиться на
громадський клин і власний,
менший. Наділ землі для сім’ї визначається наявністю тягла. Всіх
селян, які працюють на заводах, замінити вільнонайманими
людьми. Якщо виникнуть якісь
заворушення — «беспощадную
строгость употреблять».
Фактично готувалось три
проекти основного закону: з
боку царя, Північного та Південного Товариств. Тому цілком
зрозуміло, що 579 декабристів
судили не за «Руську правду»,
не за членство в таємних товариствах, питання про усунення
кріпосництва на той час теж не
було новим. Їх судили за заколот і надмірно жорстокі наміри — посягання на життя царя,
його сім’ї і деяких державців. Усі
інші «злочини» розцінювались
царатом, як розумові вправи
масонських лож...
Людство шанує жертви самодержавства за благородні
загальновизнані поривання та
ідеї. Разом з тим, не варто топити власні погляди на історію
України.

КОЛО жінки

Вишгород
Жіноча спілка
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Козацька Берегиня

Лідія МЕЛЬНИКОВА,
отаман Вишгородської управи
Всеукраїнської жіночої спілки
козачок-берегинь, капітан 1-го рангу

жіночої спілки «Козацька Берегиня» та
обрала її головою Тетяну Наконечну, а
після концерту вишгородського андеграундового гурту «Гайдамаки» отаман
Вишгородської управи козачок-берегинь Лідія Мельникова пригостила всіх
смачним козацьким кулішем.

Усіх охочих долучитися до районного осередку козачок-берегинь
запрошуємо звертатись за телефоном: (04596) 57-014 або за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,
1, перукарня «Лада» (Тетяна Наконечна).

Рік у вирі фантазій
Марта КВІТКА
ФОТО — автор, «Вишгород»

ожна, звичайно, жити в оселі, де ні на чому не зупиниться око: стіл, стілець, ліжко,
шафа. Щодня – одне і те ж. Погодьтесь, така майже аскетична картина негативно впливає не тільки на
настрій, а й на характер людини,
що стає замкненою, як шафа, прямою, як стіл, впертою, як стілець,
непоступливою, як заправлене посолдатському ліжко.
А можна жити, як у казковому царстві, де поруч дорогі серцю речі, до
того ж виготовлені власними руками.
Вони роблять наш побут різноманітним, яскравим, сповненим чарівного
змісту.
Чи не з цієї причини схильні до
творчості жінки об’єднуються у гуртки, позичають одна в одної цікаві ідеї
і прагнуть втілити їх у життя. А у тому,
що майже кожна жінка – яскрава особистість із «золотими» руками, переконуєшся, коли відвідаєш виставку на
зразок тієї, що відбулась цими днями у
Благодійному фонді святої Ольги.
До речі, цей фонд всебічно сприяє
розвитку народних талантів і охоче надає свою невеличку залу для будь-яких
експозицій. Тільки зняли картини львівських художників, як ті ж цвяшки знадобилися, аби розмістити експонати
майстринь міського центру творчості
«Джерело».
«Світлиця» об’єднує талановитих жінок. Організатор Світлана Жовтобрюх
(донедавна капітан медичної служби,
начальник медичного пункту однієї з
військових частин столиці) зацікавилася вишивкою та іншими жіночими
ремеслами випадково – зайшла до

М

Марина Просол – вчитель образотворчого мистецтва гімназії
«Інтелект» — такою уявляє новорічну ялинку

Росла собі ялинонька…

Пограйтеся з
дітьми
новорічний вечір, коли мама
закінчує останні приготування
на кухні, татко, бабуся чи дідусь зосереджують увагу на розвагах для дітей, аби підтримати в них
святковий настрій.
Добре, якщо діти зодягнуть маски
або маскарадні костюми, заздалегідь вивчать віршики.
Але якщо, розповідаючи їх, вони
забудуть слова, – запропонуйте дібрати риму самостійно. З одного
боку, це буде своєрідна загадка, з
іншого – зітреться враження від невдалого виступу.
А взагалі вірші не мають бути довгі: 4-8 рядків. Важливо, щоб дорослі теж брали участь у грі, разом
з дітьми ставали у коло, співали. Та
забава повинна тривати не більше
як півгодини (малята швидко втомлюються, їх увага розсіюється, їм
стає нецікаво).
І ось нарешті мама запрошує малюків за святковий стіл. Дітям треба
повечеряти, слід подати спочатку
гарячу страву (звичайно, не молочну
кашу), а потім вже й солодощі, соки.
Добре, якби малюків і тут чекав
якийсь сюрприз. Наприклад, перед
кожним прибором можна поставити
Діда Мороза.
Зробити його дуже легко. У велике
червоне яблуко, зверху по центру, за
допомогою сірника (зрозуміло, відламавши голівку) встромити великий
волоський горіх. Пензликом намалювати на ньому очі, брови, ніс майбутнього Мороза. Там, де має бути рот,
приклеїти бороду з вати, а на голову
– блискучу шапку з фольги.
Після вечері хай батько зверне
увагу малят на те, що саме мамині
добрі й ласкаві руки приготували для
них святковий стіл.
Тепер – черга ігор. Та не дуже рухливих, адже діти скоро лягатимуть
спати.

У

18

грудня 2011 року в м. Вишгороді
відбулась конференція Вишгородської управи Всеукраїнської
жіночої спілки козачок-берегинь. На порядку денному – створення Вишгородської районної організації та вибори голови.
У конференції взяли участь голова
Всеукраїнської жіночої спілки «Козацька Берегиня», генерал-хорунжа Українського Козацтва Марія Михайлова,
жінки міста та району, представники
Українського Козацтва та інших організацій і підприємств.
Після доповіді та дебатів конференція
одноголосно заснувала Вишгородську
районну організацію Всеукраїнської

13

Будинку культури «Енергетик»,
коли там експонувалась виставка вишивок та в’язаних речей гуртка «Золоті ручки» Олени Кольвах, і… застигла перед
цими роботами у захваті.
А потім вона ближче познайомилася з Оленою Кольвах,
теж дружиною колишнього військовослужбовця
(виявилось,
що вони майже сусідки – живуть
в одному будинку), і відверто зізналась їй, що хоче вишивати
і в’язати, як гуртківці. І Олена
Ростиславівна навчила Світлану
вишивати без вузликів на зворо-

Виставки
Лікар-рентгенолог
Вишгородської ЦРЛ
Світлана Жовтобрюх
з власними експонатами – новорічними
черевиками для Діда
Мороза

Логотип «Світлиці»
ті, що може не кожна вишивальниця,
грамотно читати схеми в’язання та чимало чого іншого.
У Світлани – троє дітей. Найстарша
Валя теж захоплюється вишивкою, як
мама. Отой черевик, що на стіні (НА
ФОТО), вишила донька. Максиму – 10
років, Іванку – 5. Хлопці розділяють
захоплення жіночої половини родини,
а Іванко навіть відвідує гурток «Золоті
ручки», Максим грає в оркестрі.
Своїх дружин у прагненні до краси
підтримують і чоловіки. Олена Ігоніна
прийшла до фонду разом із своєю половинкою Максимом – він допоміг розвісити експонати, знаходив раціональні варіанти.
На обмеженій площі важко було
розмістити усе, чого навчилися за рік
жінки, – тому вироби вмощували й на
столах. І до кожного хотілось доторкнутися, не вірилось, що таке диво можуть
створити звичайні жіночі руки. А ось
цей логотип гуртка – творчість багатьох: кожна вишивала чашку, а Наталя
Пономаренко оздобила емблему каймою у стилі печворк.
Жінки освоюють і нові техніки рукоділля – модний сьогодні скрап-букінг,

декупаж, вишивку вовною – ви би бачили їхні новорічні листівки, кожна з яких
– неповторна! Такі не придбаєш на пошті, на такі хочеться постійно милуватися, бо у виготовлення кожної вкладено частку душі.
У гуртку – 25 жінок. Їздять до «Світлиці» з Києва – Раїса Іноземцева, з Нижчої Дубечні – Лариса Кушнерик. Раз
на тиждень збираються всі – такі собі
вечорниці за рукоділлям й розмовами з чашкою чаю. За рік жінки стільки
зробили цікавого! І ця підсумкова (до
першого ювілею) виставка у Благодійному фонді св. Ольги стала не тільки
демонстрацією творчих досягнень, а й
запрошенням до кожної жительки міста: приходьте і ви, вчиться, робіть красу власними руками, прикрашайте свій
побут.

Бухгалтер-економіст
Олена Ігоніна – майстриня
паперових витинанок

«Зріж сувенір»
Діти із зав’язаними очима зрізають сувеніри (можна цукерки), підвішені до натягнутої у кімнаті мотузки.

«Пристав носа Сніговикові»
На аркуші паперу заздалегідь
намалюйте голову Сніговика (без
носа), прикріпіть аркуш за допомогою «липучки» чи кнопок до
стіни, зробіть з паперу червону
трубочку-ніс. Завдання гравця – із
зав’язаними очима приставити носа
Сніговикові.
І ось врешті – кульмінація вечора.
Всі чекають на Діда Мороза. Дзвінок
у двері. З’являється Дід Мороз (найчастіше це загримований батько) з
мішком за плечима і посохом у руці.
Він розхвалює діточок, ялинку, впізнає під масками знайомі обличчя.
Стукає чарівним посохом три рази
– і на ялинці засвічуються вогні. Дід
Мороз і діти ходять навколо неї і співають. Потім він роздає подарунки,
дістає їх з торби, але час від часу
дивиться на годинник. Каже:
– Ну, мені вже пора, мої маленькі.
Інші дітки чекають.
Дід Мороз прощається з дітьми,
бажає їм гарних снів, обіцяє знову
прийти наступного року, якщо маленькі швиденько ляжуть спати.
Це – типовий сценарій зустрічі
Нового року з дітьми. Але фантазія
дорослих безмежна, і кожний може
придумати щось своє, нетипове,
оригінальне. Головне при цьому,
аби малечі було цікаво та весело.
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Усі – на марафон!

ФізкультУРА

Вишгород

У Новий рік — бігом!

Оргкомітет

31

грудня на набережній Київського водосховища відбудеться
новорічний легкоатлетичний
марафон «Київська Русь», до якого запрошуємо як професійних спортсменів,
так і простих любителів бігу.
За легендою, у 490 році до нашої ери
грецький воїн на ім’я Фідіпід пробіг, не
зупиняючись, від Марафону до Афін,
щоб сповістити про перемогу греків
над персами, встиг крикнути «Радійте,
афіняни, ми перемогли!» і впав замертво. Так відбувся перший марафонський
пробіг.
У 1896 році Міжнародний олімпійський комітет виміряв довжину дистанції, яку подолав Фідіпід (34,5 км) — і на
Перших літніх Олімпійських іграх марафонці бігли за історичним маршрутом.
Із тих пір змагання з подолання марафонської дистанції є обов’язковою,
завершальною частиною літніх Олімпійських ігор. А от сама довжина дистанції
змінювалася неодноразово: на перших
семи Олімпіадах бігуни долали від 40 до
42,75 км, а у 1921 році Міжнародна федерація легкої атлетики остаточно встановила довжину марафонського забігу
— з тих пір вона дорівнює 42 км 195 м.
Щорічно по всьому світу проходить
близько 800 марафонів: на старт наймасовіших і найпрестижних змагань, таких,
як Бостонський, Нью-Йоркський, Чиказький, Лондонський та Берлінський, виходять понад 30 тисяч учасників.
У 2011 році марафон дібрався і до нашого міста. Чому саме у переддень Нового року? Де відбудеться старт і фініш
змагань? Що чекає бігунів, які вирішили
перевірити свою витривалість? На ці
та інші запитання відповідає директор
марафону, захоплений бігун, учасник
українських та зарубіжних пробігів —
Максим Ковтун:
«Як Новий рік зустрінеш, так його і
проведеш. Для людей, захоплених бігом, марафон 31 грудня — це дуже символічно. На набережній Київського моря
– свіже повітря, обмежений доступ автомобілів, освітлення у вечірній час і рів-

Баскетбол

ЄВРО-2015
в Україні
Олег КОВТУН,
президент Федерації баскетболу
Вишгородського району
Україна офіційно одержала право
на проведення в 2015 році чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних. Відповідне рішення Ради
ФІБА в Європі оголосив у Мюнхені президент організації Олафур Рафнссон.
Нагадаємо, 14 грудня ц. р. баскетбольні асоціації Франції, Німеччини,
Італії й Хорватії відкликали свою спільну заявку на проведення Євробаскета-2015 через незгоду з певними моментами конкурсної процедури — тож
конкурентів в української заявки не залишилося.
У спорті дострокова перемога свідчить про явну перевагу. Підготовка і
проведення Євробаскету дасть унікальний досвід.
Хочеться сподіватися, що ця знаменна подія позитивно вплине на розвиток
баскетболу у Вишгородському районі,
де поки що немає умов для розвитку
цього виду спорту, але бажання грати
в баскетбол є в кожному населеному
пункті.

не асфальтове покриття: чудові умови
як для бігу, так і для піших прогулянок,
катання на роликах, велосипедах. А не
так просто знайти зручне місце для занять бігом, особливо взимку, навіть у
Києві.
Для того, щоб пробігти 42 км 195 м,
необхідна спеціальна, цілеспрямована підготовка. Саме тому ми вирішили сформувати команди до чотирьох
осіб. Це свого роду формат естафети: кожний долає свій етап окремо, а в
сумі — дистанцію 42 км 195 метрів!
Беріть участь, вболівайте за бігунів —
і заряд бадьорості перед новорічним
застіллям вам забезпечений.
Ідея провести новорічний марафон
у Вишгороді так і залишилася б всього
лише ідеєю, якби не підтримка місцевої
громади. Чесно кажучи, ми були приємно здивовані, наскільки швидко отримали підтримку від Управління з розвитку
фізичної культури і спорту Вишгородського міської ради і мера Вишгорода
Віктора Решетняка. Також окрема подяка за допомогу Спілці підприємців
Вишгородщини (р/о ПП «Фронт змін»),
а також Вишгородському осередку Партії «Удар» В. Кличка».
Головним організатором новорічного пробігу виступає марафон-клуб «Київ
42195». Про те, що об’єднало учасників
цієї організації, розповідає президент
клубу, бігун Всія Руси Київської та провінцій Італії — Костянтин Железов:
«Наш клуб «42195» створений не так
давно, а саме 30 вересня 2004 року, але
за сім років ми чимало встигли.
Головне — це популяризація бігового (марафонського) руху за допомогою
клубного спілкування: спільні тренування, участь у пробігах і марафонах (у
якості спортсменів і організаторів). Як
відомо, під час бігу в організмі виробляється гормон щастя, уявляєте, як потім
весело спілкуватися?!
Будуть свята — будуть і їх учасники, а
значить — з’явиться чимало людей, які
думають про своє здоров’я і хороший
настрій. Вони почнуть об’єднуватися в
клуби і нестимуть радість і щастя у свої
родини!

Хай живе БІГ — найдоступніший і
ефективний інструмент переробки
стресів у відмінний настрій, а також
створення красивого, витривалого тіла
для нашої прекрасної душі!»
Для того, щоб успішно подолати марафонську дистанцію, необхідні довгі
місяці, а то й роки важких тренувань. А
як бути тим, хто тільки збирається почати бігати або вирішив повернутися до
бігу після тривалої перерви? Кілька порад для початківців дає член марафонклубу «Київ 42195», учасник чемпіонату
світу з бігу на 100 км Дмитро Штукіна:
«Серед усіх нюансів тренувального
процесу я б хотів виділити один, особливо важливий для людей, які тільки
приступили до занять бігом, — інтенсивність тренувальних занять.
Новачки вважають, що чим більшу
напругу вони відчувають під час бігу і
чим сильніше втомлюються на тренуванні, тим більшим буде ефект. Це одна
з найбільш поширених помилок. У непідготовленої людини баланс між можливостями серця з доставки крові до
м’язів і здібностями м’язів засвоїти кисень з крові, як правило, зміщений у бік
окисного потенціалу м’язів.
Якщо ви біжите звичайний крос і бігти
легко, але ваш пульс дібрався до позначки всього лише на 10-15 ударів нижче
максимальної ЧСС (як правило, це 80190 уд./хв.), значить ваше серце ще не
готове до такого навантаження. Та больових відчуттів нема, тож ви продовжуєте бігти у тому ж темпі.

І у підсумку до моменту, коли відчуєте, що вже досить втомилися, щоб
вважати тренування вдалим, ваше серце встигне відпрацювати в такому екстремально інтенсивному режимі досить
великий проміжок часу.
Тренуючись у такому режимі, ви ризикуєте більше втратити, ніж придбати,
як у плані здоров’я, так і в плані спортивних результатів. Набагато більший
ефект дає тренування, в ході якого ЧСС
не перевищуватиме 70-75% від ЧСС
макс. (130-150).
Цілком можливо, що до такої величини ваш пульс підвищується вже при
швидкій ходьбі. Тож вам слід пройти
певну підготовку, перш ніж переходити
на більш інтенсивний режим тренувань.
До речі, з усього тренувального обсягу, який виконують висококваліфіковані
спортсмени, лише 25-15% припадає
на інтенсивні роботи, під час яких ЧСС
перевищує 82-85% від максимальної
ЧСС».
Реєстрація для участі у пробігу розпочнеться 31 грудня о 10:30 на стадіоні «Енергетик» в будівлі КП «Управління
з розвитку фізичної культури і спорту
Вишгородського міської ради». Старт
марафону та естафети о 12:00 на набережній, навпроти стели визволителям Вишгорода. Ознайомитися з положенням змагань, а також отримати
додаткову інформацію можна на сайті марафонського клубу www.42195.
kiev.ua або за тел: (093) 00-42-195.

... І подолали ТРОЄЩИНУ

ГОЛ!!!

Олег Панченко,
директор міського футбольного
клубу «Вишгород»
а минулих вихідних у спортивному залі районного БК «Енергетик» відбувся традиційний
дитячо-юнацький турнір до Дня святого Миколая» серед дітей 20032004 р. н.
Участь взяли команди з ФК «Оболонь», ФК «Троєщина» та господарі турніру МФК «Вишгород». На відкритті змагань, за присутності великої кількості
гостей та батьків, виступили юні вихованці Вишгородського дитячого центру
творчості «Дивосвіт» – студія бального
танцю «Афіна». Виступ надихнув дітей і
тренерів на серйозну боротьбу за першість.
За домовленістю тренерів, кожен із
футбольних клубів виступив двома командами. Незважаючи на втому, гравці боролися за м’яч у кожному моменті гри. У півфінальних іграх зустрілись
справді кращі з кращих – команди «Троєщина-1» – «Вишгород-2» та «Вишгород-1» – «Оболонь-1».
У першій грі, на радість місцевим
глядачам, перемогу виборола команда «Вишгород-2» (3:0). У другому матчі
сильнішою була команда з Києва, котра
перемогла із рахунком 6:3. У грі за 5-6
місце брали участь гравці команд «Тро-

Н

єщина-2» та «Оболонь-1», фінальний
свисток арбітра зафіксував рахунок 0:1
на користь команди «Оболонь-1». За
третє місце боролися клуби «Вишгород-1» і «Троєщина-2». Вишгородці зуміли перемогти суперників з рахунком
3:2 та вибороти кубок призера змагань.
У фіналі турніру зустрілися найсильніші гравці команд «Оболонь-1» та
«Вишгород-2». Із рахунком 5:3 перемогла команда «Оболонь-1».
По завершенні змагань з Днем святого Миколая дітей та батьків привітав
член Спілки підприємців Вишгородщини Віктор Добровольский. Найкращі

гравці отримали від Миколая цінні подарунки та грамоти, команди-призери
змагання – кубки, дипломи та солодкі
призи.
Для дітей цей турнір був справжнім
святом, тому особлива подяка підприємствам та організаціям, які допомогли в придбанні призової атрибутики,
а саме: члену Спілки підприємців Вишгородщини Анатолію Шоці, магазину
спортивних товарів міста Вишгорода,
директору ТОВ «Авто – Лайн» Олександру Балуєву та відділу культури та туризму Вишгородської райдержадміністрації – за надання спортивного залу.

Вишгород
Сусіди
Іван БОНДАРЕНКО,
«Вишгород»
ФОТО — родинний архів Анохіних

В

іктор Іванович Анохін — людина, що творила нашу історію.
Колишній фронтовик, полковник авіації і почесний громадянин
Вишгорода — один з тих, хто брав
участь у Великій Вітчизняній. На його
рахунку – 250 бойових вильотів, і він
із молодим запалом розповідає про
підкорене ним небо і про своїх товаришів.

1958 – по приїзду до Вишгорода
Двері відкрив бадьорий дідусь, запросив до оселі: — Проходьте, проходьте, я вже давно вас чекаю.
Квартира охайно прибрана. Великий
гарний кіт зістрибує з тумби і йде до хазяїна. Коли внука, з яким живе дідусь,
немає, то кіт не залишає Віктора Івановича і хвостиком за ним ходить.

Людина

Андрій САМОЙЛЕНКО,
ст. інспектор Вишгородського РВ ГУ
Держтехногенбезпеки
у Київській області
озволи на початок роботи підприємства та оренду приміщень видаються у відповідності до вимог Постанови Кабінету
Міністрів України від 14.02.2001 року
№ 150 «Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень», з урахуванням змін, що внесені Постановою Кабінету Міністрів
від 11.01.2006 року № 17, ст. 10 Закону України «Про пожежну безпеку».

Д
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Льотчик у небі й на землі
Ветеран веде до куточка, де поряд
із різноманітними картами – плакати з
моделями реактивних літаків.
— А ось — мої льотні книжки, — розкладає на столі вицвілі від часу папери.
У кожній — сувора звітність про польоти, коричнева печатка.
Прошу Віктора Івановича розповісти
про себе.
«Народився я 24 грудня 1916 в с. Борки Новопокровського району Саратовської області. Середню освіту отримав
на робочому факультеті Саратовського
сільськогосподарського інституту. Увечері йшов на навчання, а вдень – працював мотористом на авіаремонтному
заводі.
Вже склав іспити до лісового факультету цього ж інституту, але передумав і
поїхав вчитися до педагогічного інституту в м. Балашов, де тоді якраз відкрився аероклуб. Став курсантом аероклубу, а працював тим же мотористом.
Звідти у травні 1939-го вступив до
Таганрозького льотного училища ім.
В. Чкалова, яке закінчив з відзнакою і
в званні молодшого лейтенанта продовжував працювати там же інструктором».
Він жив польотами, вони приносили
йому величезне задоволення. В повітрі почував себе, як на землі, тому іноді
бешкетував. «Нас вчили тільки злітати і
садитися, а я ширяв у небі, як хотів, —
розповідає Віктор Іванович. — Падав
вертикально вниз майже до самої землі,
а потім в останню мить витягував штурвал і стрімко злітав у небо. Проводив
ідеальну посадку; вчився літати строєм
крило-в-крило. За такі витівки мене хотіли виключити або перевести до іншого
училища, але…почалась війна.»
Льотчик Анохін потрапив до 585-го
авіаційного полку нічних бомбардуваль-

Родина Анохіних – зліва направо: внук Олексій, Віктор Іванович,
син Женя і внук Віктор

Підприємцям

24 грудня 2011 року

ників, що дислокувався на лівому березі Дону. Правий берег на той час був під
німцями і командування поставило завдання — витіснити їх з тих позицій.
Один із боїв запам’ятався найбільше.
В квітні 1942-го група літаків вилетіла на
нічне бомбардування. Німецька зенітка
влучила у праве крило — льотчик разом
із штурманом були поранені та зуміли
посадити літак.
Шматок металу витягнули з ноги
Анохіна, але він довго не лікувався. У
1943 році в складі 10 полку 3-ї Бранденбурзької дивізії вирушив з Полтави до
Польщі, а звідти – під Берлін. Там був до
кінця війни, а саме — до 5 травня, коли
штурмом взяли столицю Німеччини.
Згадує, якою вона була: практично

Краків,1948

В.І. Анохін біля свого винищувача Як-9П
всі будинки зруйновані. До виїзду в місто всім дали гарні пайки, а коли льотчики приїхали в Берлін, то звідусіль до них
побігли голодні діточки — їм і віддали
всю цю їжу.
Після війни Віктор Анохін вирушив до
Польщі, де з поляками освоював нову
техніку. Там зустрів майбутню дружину
— Анну Андріївну. Побралися, народився хлопчик Женя.
Після смерті Сталіна в 1953-му році
родина залишила Краків і повернулась
до Саратова. При Хрущові полк розформували.
Товариш порадив їхати до України.
Там, мовляв, все є і за нижчими цінами,
а тому на військову пенсію в 100 рублів
можна жити непогано. Під Броварами
жила сестра дружини, її чоловік, теж
військовий, розповів, що у Вишгороді будується ГЕС, і повіз Анохіна туди.
У той час робітники, що будували ГЕС,
жили на брандвахтах. Віктор Іванович
став начальником цього робочого містечка на воді.
Потім був пожежником, начальником
караулу, завгоспом у райкомі партії. А

останнє місце роботи — військкомат,
що містився тоді на Берізках.
У Віктора Анохіна — троє дітей. Від
першої дружини, що живе в Саратові, —
дочка, а від другої, Анни Андріївни, —
син Женя (у якого два сини) та донька
Наташа (вона разом із сином живе зараз у російській столиці Москві).
Віктор Іванович згадує, що коли приїхав до Вишгорода, — тут були сільські
приватні будинки. Невпізнанно він змінився, нині це повноцінне місто, що з
кожним роком розвивається все більше. «Зміни, що відбулися, великі й помітні», — зауважує ветеран.
Польоти і стрімке життя замінили
спокій і затишок, і зараз улюблене заняття Віктора Івановича — це читання.
Він полюбляє оповідання Чехова, фантастику та романи військових льотчиків.
24 грудня ц. р. Віктору Івановичу
Анохіну виповнюється 95 років. Озираючись на пройдений шлях, він ні про що
не шкодує. А бойова молодість все частіше змушує передивлятися старі пожовклі фотографії, згадувати минуле і з
вірою думати про майбутній день.

Дозвіл на початок роботи й оренду
Власник (орендар) може розпочати
господарську діяльність у разі укладання договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
– якщо не змінюється функціональне
призначення об’єктів та орендованих
приміщень і не здійснюється їх перепланування (крім потенційно небезпечних об’єктів);
– якщо об’єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та об’єктів з
масовим перебуванням людей.
Декларацію відповідності об’єкта
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подають до органу державного пожежного нагляду (далі ДПН)

не пізніш як за 10 днів до початку господарської діяльності за встановленою
формою.
Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану об’єкта чи приміщення, яка
здійснюється органом ДПН або іншою
організацією/особою, яка отримала
відповідну ліцензію.
За відсутності порушень правил пожежної безпеки дозвіл видається без
обмеження терміну його дії. За наявності окремих порушень (які не зможуть
призвести до виникнення пожежі та
ускладнення в гасінні й евакуації людей) у дозволі зазначаються терміни
його дії та умови пожежної безпеки.

У разі їх невиконання орган, який
видав дозвіл (або вищий орган ДПН),
має право його скасувати. Власник
(орендар) має право оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу
чи його скасування до вищестоящого органу державного пожежного нагляду або суду.
Якщо робота новоствореного підприємства розпочалась без дозволу
органу державного пожежного нагляду і без його дозволу введено в
експлуатацію нові та реконструйовані
виробничі, житлові та інші об’єкти чи
впроваджені нові технології, – власник (орендар) несе адміністративну
відповідальність згідно з чинним законодавством.

Мозаїка

24 грудня 2011 року
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Смачного!

Торт «Новорічний»

На рік — дешевше

Тісто: 1 склянка майонезу або сметани, 2 яйця, 1 склянка цукру, 2,5 склянки борошна, сода, погашена оцтом, 1
склянка вишень у власному соку (можна варення), 3 ст.
ложки какао, цукати.
Крем: 0,5 л сметани плюс одна склянка цукру.
Приготування:
Із усіх інгредієнтів замісити тісто. Розділити на 2 частини.
В одну додати 3 ст. л. какао.
Випекти 2 коржі. Перший корж (білий) змастити кремом,
покласти зверху вишні. Другий корж поламати на шматочки, мокати у крем і класти поверх вишні. Чергувати
шари: вишня — шматочки бісквіту.
Торт сформувати гіркою. Зверху залити залишками крему та глазур’ю. Прикрасити цукатами.

Передплата-2012

Шановні читачі!

Вартість передплати на газету
«Вишгород»
із ІІ півріччя 2012 року збільшиться

Кінець світу відміняється

Цікавинки

Кінець світу — це повністю західний міф,
стверджують індіанці майя, календар яких
нібито «завершується» у 2012 році. Старійшини племені майя в Гватемалі переконані,
що кінця світу не буде.
«Кінець світу — цілком і повністю західний
міф», — зазначив один з вождів майя.
За стародавнім календарем майя, який рахує
епохи приблизно 394-річними періодами (відомими як бактуни), закінчення 13-го бактуна припадає на 21 грудня 2012 року. Число 13 є для
індіанців цього племені священним. Календар
показує, що цього дня «закінчується» час.
Крім того, в Мексиці у 1960-і роки був знайдений так званий «Монумент Шість» — кам’яні
таблички майя з письменами, згідно з якими в
2012 році має трапитися щось за участю бога війни. Через ерозії і тріщини кінець тексту пророцтва практично не піддається прочитанню.
«Число «13» було священним для майя, при
цьому воно не містило в собі нічого згубного
або злого. Таким чином, закінчення 13-го бак-

Державні програми

Доступне
житло
Будівництво житлового
будинку (м. Вишгород,
вул. В. Симоненка, 4-а; забудовник — ТОВ
«Ніка-Лтд») включено до Державної програми підтримки будівництва і придбання
доступного житла громадянами України.

туна — це важлива дата від створення світу, але
жодного стосунку до західних уявлень про кінець
світу вона не має», — пояснює фахівець з культур Мезоамеріки Техаського університету Девід
Стюарт.
«Якщо ви запитаєте справжніх майя про те,
що трапиться у 2012 році, вони просто не зрозуміють, про що йде мова. Кінець світу? Та ви жартуєте! Ось засуха — це дійсно проблема, скажуть
вони», — погодився з ним археолог Хосе Хучім.
Нагадаємо, чимало хто на заході вже пов’язав
«прогноз майя» з серією астрономічних явищ, які
припадуть на 2012 рік. У момент зимового сонцестояння в 2012 році Сонце опиниться на одній
лінії з центром Чумацького шляху — вперше за
26 тисяч років.
Дехто вважає, що потік енергії, який зазвичай йде до Землі з центру Чумацького шляху,
обов’язково буде порушений 21.12.12 об 11:11
вечора за єдиним світовим часом. Ми вже минули 21 грудня цілком спокійно. Житимемо й
далі!

Відповідно до умов Програми, громадянин, що перебуває на квартирному обліку, отримує з державного
бюджету підтримку в розмірі 30 % вартості житла, а решту 70 % сплачує за
рахунок власних або позичених коштів.
Охочим взяти участь у цій програмі
необхідно звернутися до виконавчого
комітету Вишгородської міської ради
(м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, четвертий поверх адмінбудинку, кабінет №
96, квартвідділ. Тел: (04596) 54-171).

Муза історії
запалює свічки…

Вечори з Кліо

Власн. інф.
Ініціатор вечора при свічках у історичному музеї (вул. М. Грушевського,
1), директор Вишгородського історико-культурного заповідника Ірина Пироженко — романтична і елегантна —
зібрала тих, кого б хотіла бачити у рік
1065-ліття Вишгорода: княгиню Ольгу
(її роль виконала київська актриса Юлія
Сак), столичного барда Вадима Перегуду, нашу поетесу Ольгу Дяченко, представників інтелігенції міста (на жаль, не
всі змогли прийти). Вона і сама з душею
прочитала вірш про Вишгород, чим розчулила присутніх.
… Коливалось полум’я свічок, обличчя присутніх здавались таємничими та
прекрасними, голоси лунали приглушено і загадково. Як і має бути на вечорі, де
править бал муза історії Кліо. Принаймні, на думку організаторів, саме цього
дня започатковано вечори з Кліо.
Любителі історії, працівники заповідника, артисти, інтелігенція збиратимуться, аби обговорити важливі історичні події, що відбувалися у місті, пам’ятні дати
Ольжиного граду.
Кожному з учасників вручили кольо-

ровий буклет з
ретельно дібраними датами з
літопису Вишгорода та яскравими
фотографіями – від
сивої давнини
до сьогодення. Артистка Юлія Сак прочитала кілька монологів княгині Ольги і
подарувала присутнім свій фотокалендар (на фото).
Затишності події надали не тільки
свічки, що потріскували у напівтемряві, а
й гарячий чай та кава з готельного комплексу «ВишеГрад» від депутата міської
ради Миколи Коваля.
Враженням від вечора діляться її
учасники.
Ольга Дяченко: «Це було незвичайне
спілкування інтелігентних людей, я отримала справжню насолоду. Була у вишиванці, як більшість запрошених, склала
вірші про улюблене місто, прочитала з
натхненням. Дякую за те, що запросили».
Микола Сергійчук, заступник редактора газети «Слово»: «Вечори з музою історії Кліо – це щось нове. Перший
мені сподобався. Було цікаво».

ПРОДАМ рубані дрова з твердих і м’яких пород дерев.
ДОСТАВКА. Тел: (098) 874-40-25
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Новорічно-різдвяні свята

15 – 20 грудня із 10:00 до 17:00 у Благодійному
фонді св. кн. Ольги (м. Вишгород, просп. Т. Шевченка,
7-а) — виставка до дня народження творчого об’єднання
«Світлиця» (міський центр творчості «Джерело»)
26 грудня о 16:00 у БК «Енергетик» (м. Вишгород,
просп. І. Мазепи, 9) — новорічна казка «Синій птах» від
МЦТ міського центру творчості «Джерело» (для дітей із
малозабезпечених родин — запрошення з подарунками
від мера, для всіх інших — вхід вільний)
25 грудня о 14:00, 26 і 27 грудня о 16:00 у ЦТ «Дивосвіт» (м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, 8) — Новорічна вистава-казка про Лускунчика та чарівний горіх
Кракатук.
Квитки за тел: (04596) 56-123

Добра новина

СЮРПРИЗ ВІД «АШАНА»

Гіпермаркет на Петрівці у Києві давно
вже став улюбленим для мешканців
міста.
А з 15 грудня вони мають мож-

ливість дістатися закладу щопівгодини з 10-ї до 22-ї.
Про це потурбувалася адміністрація
маркету.
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